
                                                         
ประกาศเทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
.................................................................................................... 

 

 ด้วย เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น จึงอาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๔๗  หมวด ๔  เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง  จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        จ านวน     1  อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป    
1. คนนงานทั่วไป (งานช่วยเหลืองานสุขาภิบาล)            จ านวน     1  อัตรา 
2. คนงานทั่วไป  (งานช่วยเหลืองานการเงินและบัญชี)     จ านวน     1  อัตรา 

     รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 

     ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีในวันรับสมัคร 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
เทศบาล 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น       
 
 
              /ส าหรับพระภิกษุ...  
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ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงาน

จ้างได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือส านักงาน ก.ท. 
ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๒๑ 

  หมายเหต ุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
หรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลมายื่นด้วย 

   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบ

ท้ายประกาศนี้ 
 

๓.  การรับสมัคร 
     ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลแม่ปั๋ง ตั้งแต่วันที่  7 – 16  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62  ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง 
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขา 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  ๑  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๓  

เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย จ านวน  ๓  รูป 
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ  ๑  ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งออก

ให้ไม่เกิน  ๑  เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๖) เอกสารหลักฐานอ่ืน เช่น ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ เป็นต้น (ถ้ามี) 
(๗) หนังสือรับรองประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) 
(๘) ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ เอ ๔ (A 4) เท่านั้น 

 ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
      ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ให้ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๑๐๐.- บาท ในวันยื่นใบสมัคร 
      ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมคัร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกดิจากผู้สมัครไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมต่รงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม 
 
 
 
 
                     /ประกาศรับสมัคร... 
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ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 
        

 ๔.   การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
      เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ในวันที่  18  
มกราคม  2562  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ปั๋ง ทางเวปไซด์ http://www.maepang.go.th   และ ทางเฟสบุ๊ค 
เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 
 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
1. วิธีการสอบข้อเขียน  200  คะแนน   
 1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)   50 ข้อ         จ านวน 100    คะแนน 
 1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  50 ข้อ     จ านวน    100    คะแนน 
2. วิธีการสัมภาษณ์ (ภาค ค) จ านวน   100 คะแนน 
 

๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการสอบและประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ  ๖๐   โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

๗.  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
1. เทศบาลต าบลแม่ปั๋งจะขึ้นบัญชีตามล าดับก่อนหลัง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  หากมีคะแนนเท่ากัน

จะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
2. การขึ้นบัญชีจากผู้ ผ่ านการสอบคัดเลือกได้จากผู้ที่ ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  

โดยบัญชีผู้สอบคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี หากมีการประกาศเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก บัญชีผู้สอบคัดเลือก
ไดน้ี้ เป็นอันยกเลิก 

3. เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่  25  
มกราคม  2562  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ปั๋ง ทางเวปไซด์  http://www.maepang.go.th  และ ทางเฟสบุ๊ค 
เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 

4. โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๑ ปี นับแต่วันขึ้น
บัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

5. ส าหรับการสรรหาและเลื อกสรรในครั้ งนี้  ผู้ สมั ครได้ตรวจสอบและรับรองตน เอง 
ว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมคัรรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เทศบาลต าบลแม่ปั๋งจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร 
และขอสงวนสิทธิในการสรรหาและเลือกสรร และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีท่ีได้ท าสัญญาจ้างแล้ว 

6. ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้และถึงล าดับที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้
ในประกาศนี้  จะน ามาเพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ  เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
 
 
 
 

7.  การบรรจุ/... 
 

http://www.maepang.go.th/
http://www.maepang.go.th/
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 8. การบรรจุและแต่งตั้ง 
เทศบาลต าบลแม่ปั๋งจะสั่งจ้างและบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่เทศบาลต าบลแม่ปั๋งก าหนด 

 

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ที่ท าการเทศบาลต าบลแม่ปั๋ง  อ าเภอพร้าว  จังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5325-7182 โทรสาร  ๐-5325-7336  

 
 

 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่   18   เดือนธันวาคม   พ.ศ.2561 

 

 
            (นายอรุณ   ธนะหมี) 

             นายกเทศมนตรีต าบลแม่ปั๋ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


