
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา และเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

……………………………………………. 
 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะดําเนินการ              
สรรหา และเลือกสรรบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป สังกัดกองชาง จํานวน  1  อัตรา 

 

อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม  เรื่อง หลักเกณฑ
เก่ียวกับพนักงานจาง หมวด 4 ขอ 18, 19, และขอ 20 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม  2547 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
ขอ 371 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ สรรหา และเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ดังนี้ 
 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
1. ตําแหนง  คนงานท่ัวไป  สังกัดกองชาง  จํานวน  1  อัตรา 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะตองหามของผูสมัคร 
ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ ของประกาศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 24 มิถุนายน ๒๕4๗ 
ดังนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณและไมเกิน ๖๐ ป 
(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรบัพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล 

 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

 
/(5) ไมเปนผูดํารง... 



- 2 - 
 

(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(๗)  ไมเคยเปนผูตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวน

แตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรฐั 
(9)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
(10) สําหรับพระภิกษุ  สามเณร  ไมสามารถสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปน

พนักงานจางได ท้ังนี้ ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง หามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแขงขัน หรือสอบ
คัดเลือกอยางคฤหัสถ พ.ศ. 2538 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

 
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และอัตราคาตอบแทนของ พนักงานจาง ตาม
แนบทายประกาศนี ้

 
4. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ  

ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร จะตองยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง สามารถขอรับ                 
ใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ี สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตั้งแตวันท่ี 6 - 16 ธันวาคม 2565                  
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย โทรศัพท                   
053-106791 อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท 

 
5. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน 
พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนาพรอมรับรองความถูกตองมายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้ตอไปนี้ 

(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถายครั้งเดียวกัน  
     และถายไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร)    จํานวน   ๓   รูป 
(2) สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน   ๑   ฉบับ 
(3) สําเนาบัตรประชาชน      จํานวน   ๑   ฉบับ 
(4) สําเนาวุฒิการศึกษา       จํานวน   ๑   ฉบับ 
 

/(5) ใบรับรองแพทย... 
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(5) ใบรับรองแพทย ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน นับตั้งแตวันท่ีตรวจรางกาย (ฉบับจริง)  จํานวน   ๑   ฉบับ 

 (6) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล , ใบสําคัญแสดงการผานการ
เกณฑทหาร อยางละ  ๑  ฉบับ 
   

 สําหรับการรับสมัครสอบในครั้งนี้  ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  ในกรณีท่ีมีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมมายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดหรือยื่นไมครบถวนจะถูกตัดสิทธิในการ
เปนผูสมัครสอบแขงขันได และหากมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใชสมัครสอบ จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 
6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหา และเลือกสรร วัน เวลา และสถานท่ี  ดําเนินการสรร

หาและเลือกสรร 
6.1 ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ เขารับการสรรหา และเลือกสรร ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2565                      

เวลา 09.00 น.  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
6.2 สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ในวันท่ี  

21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
6.3 ประกาศรายชื่อผูสอบผานภาค ก. และภาค ข. ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.               

ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
6.4 สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (โดยวิธีสัมภาษณ) ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2565                         

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
6.5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.                                 

ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
 

7. หลักเกณฑวิธีการสรรหา และเลือกสรร 
จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจางโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมใน

โอกาสและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ดวยกระบวนการท่ีไดมาตรฐานเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ตามท่ี
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกายกําหนด  ดังนี้ 

๗.๑ ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนน 50 คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียน  
๗.๒ ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียน 
๗.๓ การสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยจะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม

กับตําแหนงหนาท่ีจาก ประวัติการทํางาน ทวงทีวาจา อุปนิสยั อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  
 
 

/8. หลักเกณฑ... 
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8. หลักเกณฑการตัดสิน และเง่ือนไขการจาง 
ผูท่ีไดรับการสรรหา และเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนจากการสรรหา และเลือกสรรตาม

หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนด ไมตํ่ากวารอยละ 60 ของแตละภาคการทดสอบ และจะดําเนินการทําสัญญาจางผูท่ี
ไดรับการสรรหาและเลือกสรร  เม่ือเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ 4 ของประกาศคระกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง   ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2547 

 
9. การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหา และเลือกสรร 

9.1 การขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศรายช่ือผูสอบไดโดยเรียงตามลําดับจากผูสอบ
ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนเทากัน ผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปมากกวาเปน             
ผูท่ีอยูในลําดับสูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูไดลําดับท่ีสูงกวา 

9.2 องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จะข้ึนบัญชีผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร ไว 1 ป นับแตวัน
ข้ึนบัญชี  แตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผานการสรรหาและเลือกสรรใหมแลว บัญชี
ผูผานการสรรหา และเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิกไป 

9.3 ผูท่ีไดข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหเปนอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้น ดังนี้ 

 (1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิการจางในตําแหนงท่ีสรรหาได 
 (2) ผูนั้นไมมารายงานตัว เพ่ือรับการจางภายในเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

กําหนด 
   (3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะทําการจางในตําแหนงท่ี
ไดรับการสรรหา 

10. การทําสัญญาจาง ระยะเวลาการจาง 
10.1 ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการจางเปนพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

เมืองกาย ตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได ตามจํานวนอัตราท่ีสรรหา โดยเริ่มตั้งแตลําดับท่ี 1                   
ของแตละตําแหนง 

10.2 ระยะเวลาการจางสําหรับพนักงานจางท่ัวไปจางคราวละไมเกิน 1 ป 

       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี     25     พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 

 
          (นายอุทัย  พวงลังกา) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
 



ภาคผนวก ก. 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ลงวันท่ี    25    พฤศจิกายน 2565 

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

ช่ือตําแหนง  คนงานท่ัวไป 
 

ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางท่ัวไป 
 

สังกัด   กองชาง องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
 
1. หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 
 
3. ระยะเวลาการจาง 
 กําหนดระยะเวลาการจางไมเกิน  1  ป  นับจากสัญญาจาง 
 
4. อัตราคาตอบแทนท่ีไดรับ 
 อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000 (เกาพันบาทถวน) และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม
คาตอบแทน 10,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดวิชาท่ีจะดําเนินการสอบแขงขันพนักงานจางท่ัวไป 
ตําแหนง คนงานท่ัวไป 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
เปนพนักงานจางท่ัวไป  ลงวันท่ี    25    พฤศจิกายน 2565 

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

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 
๑. ภาค ก. ความรูความสามารถท่ัวไป         
         - รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
         - ความรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล  
         - ความรูความสามารถในการใชภาษา  
         - ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
          
๒. ภาค ข. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
          โดยทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับความเขาใจใน 
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะจาง 
 
๓. ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหนง 
         - บุคลิกภาพ ทวงที วาจา 
         - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
         - มนุษยสัมพันธ 
         - ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
         - ประสบการณในการทํางาน 

 

 
50 

 
 
 
 
 

50 
 
 
 

100 

 
โดยวิธีการสอบขอเขียน 

 
 
 
 
 

โดยวิธีการสอบขอเขียน 
 
 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ 

รวม 2๐๐  
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีไดรับการสรรหา และเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนจากการสรรหา และเลือกสรรตามหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ีกําหนด ไมต่ํากวารอยละ 60 ของแตละภาคการทดสอบ 
 


