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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2557 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
***************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2557 จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ 

อาศัยอ านาจตามข้อ 18 , 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547       จึงประกาศรับ
สมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1.พนักงานจ้างทั่วไป   
 1.1.1 นักการภารโรง   จ านวน 1  อัตรา  
 1.1.2 แม่บ้าน    จ านวน 1 อัตรา  
 1.1.3 พนักงานขับรถ   จ านวน 2  อัตรา 
 1.1.4 .คนงานทั่วไป   จ านวน 8  อัตรา 
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1.2.1 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  จ านวน 1 อัตรา  

2.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
         คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่ อไปนี้ 
  1)  มีสัญชาติ 

2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
          3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    ไร้ความสามารถ   หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  

  7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  8)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  9)   ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามแนบท้ายภาคผนวก ก. ตาม
ประกาศนี้ 



 
3. อัตราค่าตอบแทน 

3.1.2พนักงานจ้างทั่วไป 
 1.1.1 นักการภารโรง   9,000.- 
 1.1.2 คนงานทั่วไป   9,000.-  
 1.2.1 พนักงานขับรถ   9,000.-  
 1.2.4 แม่บ้าน    9,000.-  
3.1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 3.1.3 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  15,060.-.   

 
4.ระยะเวลาการรับสมัครและ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน  

พนักงานจ้างทั่วไป  ค่าธรรมเนียม ต าแหน่งละ 100 บาท  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ค่าธรรมเนียม ต าแหน่งละ 200 บาท  

           ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 12 กันยายน 2557 ในวันเวลาราชการ   
ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   

5. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาและสถานที่สอบ วันที่ 16 กันยายน  2557 ณ ที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 
053-730322 

 
6. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขัน  
ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือตัวเองและยื่นใบสมัครด้วย

ตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้  
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน 

จ านวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จานวน 1 รูป และบัตรประจ าตัวสอบจ านวน 2 รูป  
(2) ส าเนาบัตรประจ าประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 

ฉบับ  
(3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัคร โดยผู้สมัครสอบจะต้อง

ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร  กรณีหลักฐาน ทางการศึกษาเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ  

(4) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือนนับตั้งแต่วัน 
ตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ  

(5) ส าเนาเอกสารอื่นๆเช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
(6) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม

ประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีมีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง   

 
7. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 



7.1 พนักงานจ้างทั่วไป 
- สอบความเหมาะสมกบัต าแหนง่โดยวิธีการสอบสมัภาษณ์  คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศ) 
 
 
7.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปและภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่  คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
- สอบความเหมาะสมกบัต าแหนง่โดยวิธีการสอบสมัภาษณ์  คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศ) 
8. เกณฑ์การตัดสิน  
8.1 พนักงานจ้างท่ัวไป 
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้ คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
8.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ที่ผ่านการสรรหา และเลือกสรรจะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ทั้งนี ้ต้องสอบผ่านทุกภาคไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 

8.1 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ค) ตาม
เกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  

 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

9. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
9.1 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับใน

กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากยังเท่ากันอีกให้พิจารณาจากความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ข) หากยังได้
คะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาจากภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ก) และหากยังได้
คะแนนท่ากันอีกให้พิจารณา ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการ
สมัครสอบแข่งขัน  

10. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได ้ 
10.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล า .ดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละ

ต าแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ทั้งนี ้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัด)  

ประกาศ  ณ  วันที่   22   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
     (ลงชื่อ)         ปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล 
        (นายปิยะเดช   เชิงพิทักษ์กุล) 



      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
               เอกสารภาคผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศมาตราฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 
 
ล าดับ
ที่ 

หมวดชื่อต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1 หมวดแรงงาน 
คนงานทั่วไป 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

มีความสามารถเหมาสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

2 หมวดแรงงาน 
นักการภารโรง 

เปิด-ปิดส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินทางราชการในส านักงาน
และนอกสถานที่หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ มีความรู้ในทางช่างไม้ ช่างปูน ที่
จะซ่อมแซมดูและวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ 

3 หมวดฝีมือ 
พนักงานขับรถยนต์ 

ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์
และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

มีความรู้ความสามารถและความ
ช านาญงานในหน้าที่และได้รับ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย 

4 แม่บ้าน ท าหน้าที่จัดเตรียมอาหาร  ดูแลรักษาอุปกรณ์  
เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงานดังกล่าว  ท า
ความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่  ทั้งภายใน
อาคารและบริเวณรอบนอกอาคารหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องส าหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของทางราชการ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

 
- ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จ านวน 1 อัตรา  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
เป็นผู้ชว่ยปฏิบตังิานขัน้ต้นเก่ียวกบัวิชาการคลงั  ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั และเสนอแนะการ 
ปรับปรุงงานการคลงัของ อบต. ภายใต้การก ากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป  หรือตามค าสัง่ หรือแบบ หรือ
แนวทาง 
ปฏิบตัท่ีิมีอยูอ่ยา่งแนช่ดั หรือละเอียดถ่ีถ้วน และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบตังิานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบัวิชาการคลงั  โดยควบคมุตรวจสอบการด าเนินงานตา่งๆ  



หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึง่เก่ียวกบัการศกึษา  การวิเคราะห์ปัญหาการเงินและการคลงัของอบต. และ 
พิจารณาวางหลกัเกณฑ์ ปรับปรุงวิธีการคลงัของอบต.ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
รับเงิน 
การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต. ควบคมุการเบกิจา่ยเงิน
งบประมาณ 
รายจา่ย ควบคมุการรับการจา่ย การกู้และการยืมเงินสะสมของอบต. ควบคมุและด าเนินการเก่ียวกบัการ
ตดัเงิน 
ปี การกนัเงินไว้จา่ยเหล่ือมปีและการขยายเวลาตดัฝากเงินงบประมาณ  ควบคมุการใช้จา่ยเงินงบประมาณ
ของ 
หนว่ยงานในสงักดั อบต.และการน าสง่เงินรายได้ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบตังิานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั
รองลงมา 
ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองตา่ง ๆ เก่ียวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในฐานะผู้ชว่ย
หวัหน้า 
หนว่ยงาน ท าหน้าท่ีชว่ยหวัหน้าหนว่ยงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นีท้างพาณิชยศาสตร์  บญัชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย 
บริหารธุรกิจ การคลงั หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.ก าหนดวา่ให้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นีไ้ด้  
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
1. มีความรู้ในวิชาการคลงัและวิชาเศรษฐศาสตร์อยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี  
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล . และกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ี  
3. มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัในด้านการเมือง  เศรษฐศาสตร์และสงัคม 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี  
5. มีความสามารถในการศกึษาหาข้อมลู วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตผุล 
  
  ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อบต. อาจมีค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้าง
ปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และ
พนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของ อบต. โดยถือเป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะ
งานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้  
 
 
 
 


