
  
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง              
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ และตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2562)                  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร 
   ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป    

- ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป   จำนวน     1    อัตรา 
 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
ผู้ซึ่งจะได้รบัการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
๒.๑.1   มีสัญชาติไทย 
๒.1.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบรบิูรณ์ และไมเ่กิน 60 ป ี
๒.1.๓ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
๒.1.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
สำหรับพนักงานส่วนตำบล 

๒.1.๕   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

๒.1.๖   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
๒.1.๗   ไม่เป็นผู้เคยต้องไดร้ับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ด ใหจ้ำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
๒.1.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๒.1.9  ไม่เป็นข้าราชการหรือลกูจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรอืลกูจ้างของหน่วยงาน

อื่นของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

/2.2  คุณสมบัติเฉพาะ… 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา  
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
และมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี 

 3. ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทกึข้อมูล 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ทั้ง 3 ศูนย์ 
   ของตำบลแม่ปะ โดยปฏิบัติงานหน้าที่ในสงักัดสำนักปลัด 

- ปฏิบัติงานตามทีผู่บ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 
 4. อัตราค่าตอบแทน 
 - อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ   9,000  บาท  
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว   เดือนละ   1,000  บาท 
 

 5. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ที่สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสอบถามรายละเอียด ติดต่อขอรับ                 
ใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด ช้ัน ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ ๘ 
ถนนเถิน - วังช้ิน ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐  ระหว่างวันท่ี 8 - 18 กรกฎาคม ๒๕62  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๒๙-๒๐๗๙ หรือดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.maepa-thoen.com 
 

 6. เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 
 6.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไมส่วมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
จำนวน  ๓  รูป 
 6.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  ๑  ฉบับ 
 6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  ๑  ฉบับ  
 6.4  หลักฐานการศึกษา    จำนวน  ๑  ฉบับ 
 6.5  ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง
ตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนกังานส่วนตำบล  ซึง่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตัง้แต่วัน
ตรวจร่างกาย  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 6.6  สำเนาหลักฐานอื่น  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือตัว - ช่ือสกุล  จำนวน  ๑  ฉบับ  
  หมายเหต ุ สำเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ ให้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมอืช่ือกำกับไว้ใน
เอกสารทกุฉบับ   

 

  7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
      ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการสอบคนละ ๑๐๐ บาท  ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้
เมื่อได้ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริต  
หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
หรือส่อไปในทางทุจริตน้ัน 

 

   /8. การประกาศ… 
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  8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง  ในวันที่  19 กรกฎาคม 2562  โดยจะปิดไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ปะ หรือที่เว็บไซต์ http://www.maepa-thoen.com  

 

 9. วัน  เวลา  และสถานท่ีดำเนินการสอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบคัดเลือก 
ในวันท่ี 24 กรกฎาคม ๒๕62  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 9.1 กำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  เวลา 09.00 - 11.00 น.   
 9.2 กำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง่  เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป   

 

10. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  10.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  ทดสอบด้วยวิธีการสอบ
ข้อเขียน  โดยมีรายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบ ดงันี ้
 - ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง หรือทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถ รวมทั้งเหตุการณ์ ข่าวสาร ทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง 
   - ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ตามหลักการใช้ภาษาไทย การสรุป
ความ  การใช้คำราชาศัพท์  การย่อความและจับใจความสำคัญ 
   - ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

10.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  ทดสอบด้วยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์  โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆ 
 

11. เกณฑ์การตัดสิน   
     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะใน              

แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน 
 

12. การประกาศผลการเลือกสรร 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบโดยทั่วกัน                
ภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562  โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และทาง
เว็บไซต์ http://www.maepa-thoen.com 
 
 

/ 13. การข้ึนบัญชี… 
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  ๑3. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

    การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลอืกสรรได้ จะประกาศรายช่ือโดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะถือตามลำดับที่สอบการข้ึน
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได ้ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผล
การสรรหาและเลือกสรร   แตถ้่ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรนั้น
เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ 
  1) ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิเข้าทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ในตำแหน่งที่
ผ่านการคัดเลือก 
  2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ในวันเวลา
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด 
 

๑4. การทำสญัญาจ้าง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะดำเนินการสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ตามลำดับที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้  โดยจะแจ้งให้ผู้ที่ผา่นการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว เพื่อทำ
สญัญาจ้างตามลำดับทีข้ึ่นบัญชีไว้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบให้จ้างจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ผู้ออกคำสั่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป  ระยะเวลาการทำสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปทำสัญญาไม่เกิน              
คราวละ 1 ปี ซึ่งอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ตามความเหมาะสม ผลการปฏิบัติงาน และความจำเป็นขององค์การ
บริหารส่วนตำบล      
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
 
       (ลงช่ือ) 
                      (นายมงคล  บางขะกลุ) 
                    นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่ปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


