
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2547 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
    1.1 พนักงานจ้างทั่วไป 
 1.1.1 ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา   
          สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 

เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
     2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
   (2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และอายุไม่เกินหกสิบปี   
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
       (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ  
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
มายื่นด้วย 
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     2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด  

เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ 
  

  3. การรับสมัคร 
      3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ก าหนดยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 15 – 25  พฤษภาคม 2563 เวลา 
08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง  
อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่   
      3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1 นิ้ว ถ่ายครั้ง 
เดียวกันไม่เกิน  6  เดือน  และให้ผู้สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย จ านวน  3  ใบ 
   (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งสมัครสอบ        จ านวน  1  ฉบับ   

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2.1 (5)  (ออกให้ 

ไม่เกิน  1  เดือน)        จ านวน  1  ฉบับ 
(6) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  
     เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เป็นต้น   จ านวน  1  ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า “รับรองส าเนาถูกต้อง” และ 

ลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
    3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในต าแหน่งที่สมัครสอบ  100.-  บาท  โดยช าระเงิน
พร้อมกับการยื่นใบสมัคร  ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะเรียกคืนไม่ได้ 

    3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร
จริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ใน
กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ ดังนี้ 
      4.1 ก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม  
2563  ณ องค์การบริหารต าบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
      4.2 ก าหนดวันสอบ  ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  เวลา 09:00 เป็นต้นไป  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  ดังนี้ 

เวลา 09.00 – 10.30 น. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
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  5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    

    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด 
เกี่ยวกับการรับสมัคร  รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ 
 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ

ภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  
  

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนน

สอบที่ได้  ในวันศุกร์ที ่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง  โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับจากวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

8. การบรรจุและแต่งต้ัง  
    8.1 ถ้าผู้สอบได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบได้ 

      8.2 ถ้าผู้สอบได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
ก าหนดไว้ในประกาศ  นี้  จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
      8.3 ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว  เมื่อถึงล าดับที่ที่จะต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่มาแสดงตน
ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวงก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิใ 
      8.4 บัญชีผู้สอบได้ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง เท่านั้น 
 

9. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
      ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบได้ คือ 

9.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิใรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
9.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้ง  ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วน 

ต าบลก าหนด 
9.3  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดตามที่บรรจุและแต่งตั้งใน 

ต าแหน่งที่สอบได้ 
9.4  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ 

ในบัญชีผู้สอบได้  
 

  10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรได้ตามล าดับที่ได้

ประกาศข้ึนบัญชีไว้ เท่านั้น    
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
 
 

                                                 ร้อยต ารวจตรี     
                (โกมินทร์  ทิพจร) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 
 



 
                                                                                                                  

               ภาคผนวก ก 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป 
 ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
   ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  อ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ หรือให้การ
บริการทั่ว ๆ ไป หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 คุณวุฒิ 

- เพศชาย/หญิง 
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ  ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 

3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
6. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ ความสามารถ 
    1.1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
    1.2 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทาง
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  
    1.3 ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้
ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค า
ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การสรุปความและ
ตีความจากข้อความสั้นๆ  หรือบทความและให้
พิจารณาเลือกใช้ 
    1.4  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่าง 
    1.5 ความรู้ด้านงานธุรการและงาน       
สารบรรณ     
2. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ  
    2.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
    2.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.3 มนุษยสัมพันธ์ 
    2.4 ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
    2.5 วุฒิภาวะ และการควบคุมอารมณ์ 
    2.6 การแต่งกาย 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
100 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง  จะท าการสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ โดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยท าการ
สอบในวันพุธที่  27  พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง รายละเอียด
ดังนี้ 

เวลา 09.00 – 10.30 น. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  7  พฤษภาคม  2563 
 

1. ประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป 
2. ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  อ านวยความสะดวก หรือบริการทั่ว ๆ ไป หรืองานอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
4. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี นับจากท าสัญญาจ้าง 
5. อัตราว่าง 1    อัตรา 
6. ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ  9,000.-  บาท  และเงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 
    1,000.-  บาท  
7. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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