
  

 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลโป่งแยง 

เรื่อง   รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
****************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

เพื่อปฏิบัติงานในส านักงานปลัด ดังนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคล

เพื่อจัดจา้งเป็นพนักงานจา้ง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
    ๑.๑  พนักงานจ้างทั่วไป 
    - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป      จ านวน  2  อัตรา   
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง) 

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ

เลือกสรร 

        ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  

              ผูส้มัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ไม่จ ากัดเพศ 

(๒) มีสัญชาติไทย 

    (3) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   

    (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

    (5) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรอืจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องหา้ม

เบือ้งตน้ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

           (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่

รังเกียจแก่สังคม 

          (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

           (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

           (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

           (จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 

/(๖) ไม่เป็น... 
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  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ

เจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมอืง  

          (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก

สภาท้องถิ่น 

             (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะ

กระท าความผิดทางอาญา   

             (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืพนักงาน หรอืลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 

   หมายเหตุ  ผูท้ี่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือน  

  ๒.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/ลักษณะงาน  

  ผูม้ีสทิธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างโดยต้องได้รับวุฒิ

การศกึษา หนา้ที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ก. 

 ๓.  วิธีการรับสมัคร 

  ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผูป้ระสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ระหว่างวันที่  21 - 25 พฤษภาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ    ณ     ส านักงานปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

  ๓.๒  ค่าธรรมเนียมสมัคร  

        ผูส้มัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในต าแหน่งที่สมัครสอบ      100    บาท 

โดยช าระเงนิพร้อมกับการยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะเรียกคืนไม่ได้ 

   ๓.๓  หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

   ผูส้มัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

        (๑) ส าเนาวุฒิการศกึษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 

จ านวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ผูท้ี่ถือวา่เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรของสถานศกึษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ 

หรอืระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัตจิากผูม้ีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดประกาศรับสมัคร

สอบ  

                                (๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิว้  

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  และให้ผูส้มัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย  จ านวน  ๓ ใบ 

/.(3) ส าเนาทะเบียน..... 
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(๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ                                              

 (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ                    

 (๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)  จ านวน ๑ ฉบับ                 

 (6)  ส าเนาหลักฐานอื่นฯ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส  

เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ช่ือตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 

   ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า “รับรองส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ

ก ากับไว้ดว้ย 

   ๔.  เงื่อนไขการรับสมัคร 

    ผูส้มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่า เป็นผู้มคีุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร

จรงิและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถู้กต้องครบถ้วน 

    ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้

หรอืข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ องค์การบริหารส่วน

ต าบลโป่งแยง จะไม่รับสมัครหรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

หรือบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรได้ตามแต่กรณี และองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยงจะไม่คืนค่าธรรมใน

การสมัครสอบ 

  

   ๕. วิธีการเลือกสรร  ด าเนนิการเลือกสรร โดยวิธีการ ดังน้ี 

       วิธีการเลือกสรรมี 3 ภาค รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน 

ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จ านวน 25 ข้อ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  

              ๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

             ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยสรุปความหรือจับ

ประเด็นในข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม   แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจากข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง 

ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ 

 

 

/.2.วิชาภาษาไทย... 
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                 ๒.วิชาภาษาไทย 

                 ทดสอบความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษา การสรุปความและตีความจากข้อความ

สั้นๆ หรอืบทความ การเลือกใช้ภาษาไทย ในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรอืกลุ่มค า ประโยค หรอืข้อความสั้น 

ๆ  เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ 

           ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาคปฏิบัติ)  

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  

            ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะที่ระบุไว้ในมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง 

      ค. สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

(คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  

    โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินบุคคล ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพ จริยธรรม คุณธรรม และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่น เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติหนา้ที่ 

   ๖  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประกาศวัน เวลา 

และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ   

   องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

สมรรถนะ   และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕61 เวลาตั้งแต่ 

10.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ

จะด าเนินการสอบประเมินสมรรถนะในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.เป็นต้นไป  

๗.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ผูผ้า่นการประเมนิสมรรถนะจะต้องได้คะแนนรวมตามหลักสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ  

๖๐ ของการประเมิน  ได้แก่  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

ต าแหน่ง (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค) 

   ๘  การท าสัญญาจ้าง และค่าตอบแทน 

       ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามระยะเวลาที่

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยงได้รับการอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงาน 3 ปี(พ.ศ.๒๕58-๒๕60)  

และได้รับค่าตอบแทนตามหมวด ๕ ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗  

       

 -/ทั้งนี้... 
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       ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุ

และจัดจา้งในต าแหน่งอื่นที่มลีักษณะงานและมีคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อ

ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ในการบริหารจัดการกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 

       องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ด าเนนิการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม

และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือ  มีพฤติกรรมใน

ท านองเดียวกันนี ้โปรดอย่างหลงเชื่อ และแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยงทราบด้วย 

 

   ประกาศ ณ วันที่  7 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

      

                     (นายวัน  ม่วงมา) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบท้าย ก. 

ต าแหน่งท่ีรับสมัคร ค่าตอบแทน และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 

เรื่อง  รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
…………………………………… 

๑.1  ประเภทพนักงานจ้างท่ีรับสมัครสอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และค่าตอบแทนที่ได้รับ 

 -   พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ส านักปลัด   จ านวน 1 อัตรา 

     อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ตามสิทธิ  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามระยะเวลาที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลโป่งแยง ได้รับการอนุมัติแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕63) 

 

1.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/ลักษณะงาน 

    -     พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

๑. มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 

๒. เพศชาย 

๓. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบเท่า 

๔. มีความรู้ความสามารถและช านาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้รับ

ใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่  ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก หรือมี

ประสบการณท์างดา้นงานป้องกันฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

๕. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรอืบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๖. มีสุขภาพแข็งแรง 

๗. มีสุขภาพจิตดตี้องไม่เป็นผู้วกิลจรติ หรอืจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ตดิยาเสพติด 

๘. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม   มีความตั้งใจ

ที่จะปฏิบัติงาน 

 

1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ 

น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าวหรอืปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย     

 

 



 

 

 

 

2.1  ประเภทพนักงานจ้างท่ีรับสมัครสอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และค่าตอบแทนที่ได้รับ 

 -   พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ส านักปลัด   จ านวน 1 อัตรา 

     อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ตามสิทธิ  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามระยะเวลาที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลโป่งแยง ได้รับการอนุมัติแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕63) 

 

๒.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/ลักษณะงาน 

    -     พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

๑. มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 

๒. เพศหญิง 

๓. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบเท่า 

๔. มีความรูค้วามสามารถและช านาญในงานบ้านงานครัวหรือมีประสบการณ์ในงานดังกล่าว

จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

๕. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรอืบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๖. มีสุขภาพแข็งแรง 

๗. มีสุขภาพจิตดตี้องไม่เป็นผู้วกิลจรติ หรอืจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ตดิยาเสพติด 

๘. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม   มีความตั้งใจ

ที่จะปฏิบัติงาน 

 

2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ด้านงานบ้านงานครัว  ท าความสะอาดโดยรอบอาคารส านักงาน ดูแลความสะอาดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของส านักงาน หอ้งประชุมตา่ง ๆ หรอืปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย     

 

 

 

 

 

 

 

 


