
 

 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

******************************** 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จะด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และความในหมวด 4 ข้อ 18 และ ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่) เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนั กงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
 1.1 พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน  1  ต าแหน่ง  3  อัตรา 
 

 1) ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (งานบริหารท่ัวไป)   จ านวน  1  อัตรา 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป   และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 2) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   จ านวน  2  อัตรา 
      ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป   และ 
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1.2  อัตราค่าตอบแทน    
พนักงานจ้างท่ัวไปให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,000.00 บาท  

(เก้าพันบาทถ้วน) พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ส าหรับเงินค่าตอบแทน
และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด และให้
ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด     

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี  
3) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม

มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
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4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

  6) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร 
7) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีใน

พรรคการเมือง 
8) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๑1) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
12) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (งานบริหารท่ัวไป)   จ านวน  1  อัตรา 

1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
2) ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา   

   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จ านวน  2  อัตรา 
 1)  เพศชาย 
 2)  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

3)  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา   
 

  ๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑ ก าหนดวันรับสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ในวันรับสมัคร) ต้ังแต่วันท่ี  28 ตุลาคม 
2563 ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ  ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างเผือก เลขท่ี  231 หมู่ ท่ี 1  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัด เชียงใหม่   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  053 - 010734  หรือ  www.changpuak.go.th 
 

  ๔.  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 ๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

ครบถ้วน  และส าเนาเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  อย่างละ  ๑ ชุด  มายื่นในวันรับสมัครสอบ  ดังต่อไปนี้ 
1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด  ๑  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่

เกิน 6 เดือนจ านวน ๓ รูป  และให้ผู้สมัครเขียนช่ือ - สกุล  ต าแหน่งท่ีสมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
2)  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา เช่นใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตรฯลฯ (ถ้ามี) 
๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง) 
๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง) 
 

/๕) ใบรับรองแพทย์… 
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๕) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามคณะกรรมการกลาง

พนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย 
6) ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (ส.ด.9) 
7) เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือ นามสกุล  หนังสือรับรอง ฯลฯ (ถ้ามี) 
 

๔.๒ ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
สอบจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลาและ
สถานท่ีก าหนด ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด  
หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้ใน
การสมัครสอบ  จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

๔.๓ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนด
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร     
หรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

 

  ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสรรหาและเลือกสรร 
     ให้ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ในวัน

ยื่นใบสมัคร 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

๖. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ เก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร  ดังนี้ 
๖.๑ ก าหนดวันประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลช้างเผือก ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน ๒๕63  หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก 
www.changpuak.go.th 

ท้ังนี้ หากคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครใด            
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก 
หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายช่ือผู้นั้นออกจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

         

๖.๒ ก าหนดวันเพื่อการสรรหาและเลือกสรร  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ช้างเผือก  เลขท่ี 231 หมู่ท่ี 1 ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  
2563  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

 

๗.  วิธีการเพื่อการสรรหาและเลือกสรร 
ด าเนินการสรรหาโดยคณะกรรมการซึ่งจะก าหนดวิธีการสรรหา โดยการสอบสัมภาษณ์ หรือ

อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัคร
ตามท่ีประกาศไว้ในประกาศรับสมัครนี้    

๘.  เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้  ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้รับการสรร

หาและเลือกสรร ได้มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 

/9. การประกาศ… 
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  9. การประกาศผลการคัดเลือก   

    องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก  จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ท่ัวไป  ในวันที่  24 พฤศจิกายน  2563  โดยปิดประกาศไว้  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก  
อ า เภอเมือ ง เ ชียงใหม่   จั งหวัด เ ชียง ใหม่   หรื อทาง เว็ บไซต์อง ค์การบริหาร ส่วนต าบลช้าง เ ผือก 
www.changpuak.go.th 

 

  10.  การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 10.1  การขึ้นบัญชี จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  โดยเรียงตามล าดับท่ี
จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีได้
ล าดับท่ีสูงกว่า โดยพิจารณาจากเลขประจ าตัวสอบในใบสมัครเป็นส าคัญ 

10.2 ก าหนดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 10.3  ผู้ท่ีได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
  (1)   ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
  (2)   ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการแต่งต้ังตามก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
  (3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะแต่งต้ังในต าแหน่ง ท่ี
สอบได้ 
 

11.  การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือกก าหนด 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวในรูปของ
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก "สมรรถนะ"  ให้เกิดความ       
เป็นธรรมเสมอภาคเป็นส าคัญ 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
        ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
      
       
        นายวิรัช  ยั่งยืนกุล 
        (นายวิรัช  ยั่งยืนกุล) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก 
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