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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
--------------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   
     - ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาประถมศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน    
1 อัตรา  

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
       ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้ 
 -  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1) มีสัญชาติไทย   
  (2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18   ปี  และไม่เกิน   60  ปี   
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
  (4) ไม่เป็นผู้ท่ีมีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน       
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีกําหนดไว้ในประกาศตามท่ีกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล    
  (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง  
  (6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
  
 -  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง     
  ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานจ้าง โดยต้องได้รับ    
วุฒิการศึกษา หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (ผนวก ก.) 
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๓. ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน 
 3.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรของทุกตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน จะเรียกมาทํา      
สัญญาจ้างเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีสอบได้ตามลําดับท่ีสอบได้   
 3.2 ผู้ท่ีได้รับเลือกสรรและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานจะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาประถมศึกษา (จ.3) อัตราค่าจ้างเดือน
ละ 8,340 บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี และทําสัญญาจ้างคราวละ ไม่เกิน 4 
ปีงบประมาณ 

๔. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
  กําหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน  ตั้ งแต่ วันท่ี 10 - 19 กันยายน 2557 ตั้งแต่ เวลา           
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน อําเภอฝาง      
จังหวัดเชียงใหม่    

๕.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  ต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบพร้อมแนบเอกสาร
และหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน  
๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๓ รูป    
   (2) สําเนาใบประกาศนียบัตร จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
  (3)  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑  ฉบับ  
  (5)  ใบรับรองแพทย์  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (6)  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ีคุรุสภาออกให้ จํานวน  ๑  ฉบับ  
  (7)  หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  สําเนาทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหย่า สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น 
 สําหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด               
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ดํารงตําแหน่งใดๆ 

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ค่าธรรมเนียมเอกสารการรับสมัคร  
  พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน   10๐  บาท 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบผ่านในแต่ละภาคได้คะแนนไม่ต่ํากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 

 
/๘. การประกาศ... 
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๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลาสอบและสถานท่ีสอบ   
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ในวันท่ี 22 กันยายน 2557        
 - สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถท่ัวไป,ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง) และสอบสัมภาษณ์ 
(ความเหมาะสมกับตําแหน่ง) ในวันท่ี 24 กันยายน ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป 
 - สถานท่ีสอบ  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 - ประกาศผลสอบ ในวันท่ี 26 กันยายน 2557   

๙. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๑. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน จะข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับต้ังแต่
วันประกาศผลสอบ  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  ๒. ผู้ใดได้ข้ึนบัญชีผู้สอบการแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
   - ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ 
   - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้างตามวัน เวลา ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
แม่สูนกําหนด 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กันยายน  2557 
 

วันชาติ  ศิริภัทรนุกูล 
(นายวันชาติ   ศิริภัทรนุกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ให้ผู้สมัครทุกคนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในวันสมัครและวันสอบ 
 
 
 



 

 

ผนวก ก. 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕7 

ลงวันท่ี  1  กันยายน  2557 
 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาประถมศึกษา 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบ   
  ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงาน ทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเด่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาเอกหรือเอกคู่ท่ีมี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังนี้  การประถมศึกษา ประถมศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู           
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ีคุรุสภาออกให้ 

------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 


