
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
----------------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรร
หาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 

ต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไปว่าง  ดังนี้ 
  1. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  สังกัดส านักปลัด งานวิชาการเกษตร จ านวน 1 อัตรา 
            
   2. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง    จ านวน 1 อัตรา  
   3. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน 1 อัตรา 
   
2. คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง มีดังนี้ 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้ที่การทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต      

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในประกาศตามที่ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของ รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

(ภาคผนวก ก)   

3. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ดังนี้ 
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมแนบเอกสาร

และหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 

เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน 3 รูป 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1 ฉบับ 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1 ฉบับ 
(4) ส าเนาวุฒิการศึกษา     จ านวน  1 ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  (ถ้ามี)      
(6) ใบรับรองแพทย์ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม ข้อ 2.1 (4)  

ทีอ่อกให้ไม่เกิน 1 เดือน     จ านวน 1 ฉบับ 
(7) หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างเดิมหรือหน่วยงานเดิม (ถ้ามี) 
(8) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส ทะเบียน

หย่า ส าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น 
ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   - พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน     50   บาท 
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 17  
กุมภาพันธ์  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร             
ส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-346333 ในวันและเวลาราชการ 

6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)  
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7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สอบ และสถานที่สอบ 

7.1 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 19  
กุมภาพันธ์  2563  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

7.2 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะด าเนินการสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบล       
แม่สูน 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของคะแนนในแต่ละภาค 

9. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 
26 กุมภาพันธ์  2563  โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน    

10. การขึ้นบัญชผีู้ผ่านการเลือกสรร 

   10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้โดยเรียงล าดับจาก          
ผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า 
   10.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีการสรร
หาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
   10.3 ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบการแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในต าแหน่งที่สอบได้ 
   (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน
ก าหนดไว้ 
   (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาจะเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่ง         
ที่สอบได ้

11. เงื่อนไขการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
  11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้ท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน             
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่) 

11.2 ถ้าผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงล าดับที่ ที่จะได้รับการแต่งตั้ง มีคุณวุฒิการศึกษา
สูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาเพ่ือใช้ร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้  
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11.3 ระยะเวลาในการจ้างสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 
4 ปี และพนักงานจ้างทั่วไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และจะต้องเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาของแผน
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี (พ.ศ.2562-2563) หรือตามโครงการที่ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุด ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น และจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา 
เพ่ือท าสัญญาจ้างในปีต่อไป โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงใหม่ก าหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

 
 

   (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


