
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ 

เร่ือง      รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเปน็พนกังานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ 

*********************  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊   อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่   มีความประสงค์                       

จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊                     
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)  จำนวน  1  อัตรา 

ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรร  ข้อ 18, 19, และข้อ 20    
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง                
ตามภารกิจ  ดังต่อไปนี้ 

  1.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
  1.1  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง จำนวน 1  อัตรา  อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท                 

  2. คุณสมบัติของผู้สมัคร     
คุณสมบัติท่ัวไปผู้ซึ่งจะได้รับการเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

 2.1  มีสัญชาติไทย 
  2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปี และไม่เกิน  60  ปี 
  2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบลหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ 
   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีน่ารังเกียจต่อสังคม 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจต่อสังคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง        
  2.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  2.6  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 

2.7  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

  /2.9  ไม่เป็นข้าราชการ… 
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  2.9  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ในวันบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 

3. คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะงานความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

-   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา                  
ท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการ  รับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12  ช่ัวโมง  

  ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  สายงานนี้ต้องคลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์                  
ในทรัพย์ ของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลง รายการและเก็บ
รักษา เอกสารสำคัญของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียม 
เอกสาร การเตรียมประชุมและบันทึกรายงานการประชุม  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครเข้ารับการเลือกสรร   สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ณ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่                    
ในระหว่างวันท่ี  2 – 13  ธันวาคม  2562 ในวันเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) โดยสามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5336-3231 ต่อ 17  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศ  โดยการรับสมัครครั้งนี้  ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

  5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
   5.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาสีดำ  ขนาด  1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  3  รูป  และให้ผู้สมัครสอบลงนามรับรองด้านหลังรูปด้วย 

5.2   สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ 
5.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน   1  ฉบับ 
5.4   ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ข้อ 1 (4) ซึ่งออกให้           

ไม่เกิน 1  เดือน  นับต้ังแต่วันท่ีตรวจร่างกาย 
        5.5  สำเนาหลักฐานการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีสมัคร 
จำนวน  1   ฉบับ 

 5.6 สำเนาเอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น  หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส   
พร้อมสำเนา   จำนวน  1  ชุด 

หมายเหตุ  (เอกสารท่ีใช้ในการสมัครไม่ส่งคืนทุกกรณี) 

/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊...   
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องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊   ไม่รับสมัครและไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร สำหรับ
พระภิกษุหรือสามเณร  ท้ังนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 2501  และตามความ              
ในข้อ 5  ของคำส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี   22  กันยายน  2521 

สำหรับการรับสมัครเลือกสรรครั้งนี้   กำหนดให้ผู้สมัครสอบสมัครด้วยตนเองและ                
ต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีประกาศกำหนดไว้ เป็นผู้มีหน้าท่ีต้อง
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งปี๊ ผู้รับสมัครประกาศไว้  หากรู้อยู่แล้วว่าตนขาดคุณสมบัติแม้ภายหลังจะได้รับเข้ารับการสัมภาษณ์ และเป็นผู้ท่ี
สอบได้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติได้รับการบรรจุ และแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
ผู้สมัครจะเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน  100  บาท เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร                        

จะไม่คืนให้ เมื่อได้รับสมัครเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว 

  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ณ  ท่ีทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊   ในวันท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  และทางเว็บไซต์ 
www.tungpheesao.go.th  โดยให้เป็นหน้าท่ีของผู้สมัคร จะต้องไปตรวจดูรายช่ือเอง  

8. วัน  เวลา  และสถานที่จะดำเนินการสรรหา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊    จะดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยการ
ทดสอบภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ข้อเขียน) และภาค ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง                
(สอบสัมภาษณ์)  ในวันท่ี  20  ธันวาคม  2562  ต้ังแต่เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊ อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่    

9. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยวิธีประเมินสมรรถนะดังนี้ 

ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
-  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปเกี่ยวกับการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมไทย  
ในปัจจุบัน  ระเบียบกฎหมาย  และวิชาภาษาไทย 

ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
-  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ีจากประวัติการทำงานและ
จากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  
อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมท้ังสังคม  และ
ส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น 
 

/10.  เกณฑ์การตัดสิน… 
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10.  เกณฑ์การตัดสินและการข้ึนบัญชีผ่านการเลือกสรร 
   10.1  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร (ประเมินสมรรถนะ) จะต้องได้คะแนน                  
ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
   10.2  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊   จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร                  
โดยเรียงลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาหาคะแนนต่ำตามลำดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  
ให้ผู้สมัครท่ีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป  เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) สูงกว่า
ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า 
   10.3  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลาไม่เกิน 
1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี หากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  ได้มีประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้างลักษณะ
เดียวกันอีกให้ยกเลิกบัญชีท่ีขึ้นไว้ 

11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊   จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันท่ี  24  ธันวาคม  
2562  ณ   ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊   เวลา 10.00 น . เป็น ต้น ไป และทางเว็บไซต์ 
www.tungpheesao.go.th  

12. เง่ือนไขการจ้าง 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  มีระยะเวลาในการทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี หรือตามแผน
อัตรากำลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ 
  ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร  จะได้รับการจ้างตามลำดับท่ีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในอัตรา
ตำแหน่งท่ีว่าง  ตามกรอบแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) 
  จะเรียกผู้ได้รับการเลือกสรรมาทำสัญญาจ้างตามลำดับท่ีในบัญชีท่ีได้รับการสรรหาและเลือกสรร
ก็ต่อเมื่อได้รับความเหน็ชอบในการจัดจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่แล้วเท่านั้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ    ณ   วันท่ี   22   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
      
 

  
 

                      (นายชุมพล  อิ่นแก้ว) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊     
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