
 

 

- สําเนา – 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8 
--------------------------------------------------- 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ประสงคจะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ รวมที่มีการแกไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร 

พนักงานจางท่ัวไป   
- ตําแหนง พนักงานขับรถ  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน  1  อัตรา  
- ตําแหนง พนักงานประจํารถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน  4  อัตรา 
- ตําแหนง คนงานทั่วไป  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน  1  อัตรา 
 

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
       ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขันจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี ้

-  คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย   
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18   ป  และไมเกิน   60  ป   
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย   
(4) ไมเปนผูที่มีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน       

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศตามที่กําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล    

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง  
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน  
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออกหรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงาน

อื่นของรัฐ  
 
 
 
 

/- คุณสมบัต.ิ.. 
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 -  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง     
  1. พนักงานขับรถ  
   มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่ และไดรับใบอนุญาตขับ
รถยนตตามกฎหมาย 
  2. พนักงานประจํารถขยะ 
   มคีวามรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 
  3. คนงานทั่วไป 
   มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 
 

 
๓. ระยะเวลาการจางและคาตอบแทน 

- ผู ไดรับการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชี ผู ไดรับ         
การสรรหาและเลือกสรรไดมีระยะเวลาการทํา สัญญาจางคราวละ ไมเกิน 1 ป (ตามปงบประมาณ เดือน
ตุลาคม ถึงเดือนกันยายน)   

- คาตอบแทน (คาจาง) คาตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท  
         

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
   กําหนดการรับสมัครสอบแขงขัน  ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2557 – 7 มกราคม 2558 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เวนวันหยุดราชการ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม    

 
๕.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
  ผูสมัครสอบแขงขันตองยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง  ตอเจาหนาที่รับสมัครสอบพรอมแนบ
เอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
   ( ๑ ) สําเนาใบประกาศนียบัตร จํานวนอยางละ  ๑  ฉบับ 

   ( ๒ )  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ( ๓ )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑  ฉบับ  
   ( ๔ )  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม ขนาด  ๑  นิ้ว  ถายครั้ง
เดียวกัน ไมเกิน  ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๓ รูป    
   ( ๕ )  ใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ( ๖ )  หลักฐานอื่น  ๆ  (ถามี)  เชน   ใบเปลี่ยนชื่อ -   ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหยา  ใบผานการเกณฑทหาร  ใบอนุญาตขับขี่ เปนตน 
  สําหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใด 
มีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลแมสูนจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบและไมมีสิทธิไดรับการจางใหดํารงตําแหนงใดๆ 

 
/๖. คาธรรมเนียม... 
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๖. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  คาธรรมเนียมเอกสารการรับสมัคร จํานวน   5๐  บาท 
 
๗. เกณฑการตัดสิน 
  ผูสอบแขงขันได จะตองเปนผูสอบผานในแตละภาคไดคะแนนไมต่ํากวา  รอยละ  ๖๐ 

 
๘. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบ วัน เวลาสอบและสถานที่สอบ   
  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันในวันที่ 29 เมษายน  ๒๕๕6        
    - สอบขอเขียน (ความรูความสามารถทั่วไป,ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง) 
                    และสอบสัมภาษณ  ในวันที่  1 พฤษภาคม  ๒๕๕6  เวลา ๐๙.๐๐  น. เปนตนไป 
  - สถานที่สอบ  ณ  องคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
  - ประกาศผลสอบในวันที่ 2 พฤษภาคม  ๒๕๕6   
 
๙. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
  ๑. องคการบริหารสวนตําบลแมสูน จะข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ไวเปนเวลา ๑ ป นับตั้งแต
วันประกาศผลสอบ  แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก  และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว  
บัญชีผูสอบแขงขันไดครัง้นี้เปนอันยกเลิก 
  ๒. ผูใดไดข้ึนบัญชีผูสอบการแขงขันได  ถามีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ใหเปนอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ 
  - ผูนั้นไดขอสละสิทธิในตําแหนงที่สอบแขงขันได 
  - ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อเขารับการจางตามวัน เวลา ที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูน
กําหนด 
 
๑๐. ขอแนะนําในการเตรียมตัวสอบใหศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังนี้ 
  - ความรูความสามารถในการศึกษา วิเคราะห สรุปเหตุผล 
  - ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
  - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
  - ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  
                    และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ 
  - ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
  - ขาวสารบานเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  - พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๕ 

ฯลฯ 
 

/จึงประกาศ...  
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จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  15  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7 
 
 
                                                วันชาติ  ศิริภัทรนุกูล 

(นายวันชาติ   ศิริภัทรนุกูล) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ใหผูสมัครทุกคนแตงกายสุภาพเรียบรอยในวันสมัครและวันสอบ 


