
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
....................................... 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป แทนผู้ที่ปฏิบัติงานครบก าหนดตามสัญญาจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในต าแหน่ง คนงานทั่วไป ดังนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 การสรรหาและ 
การเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
  1. ต าแหน่งพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างท่ัวไปที่รับสมัคร และค่าตอบแทนที่ได้รับ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย  ก 
 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร เข้ารับการเลือกสรร 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  ผู้สมัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน 60 ปี   
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนด โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ         
   (9) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
ยกเว้นลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างโดยต้องได้รับวุฒิ
การศึกษา หน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ก   

 3.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
 3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร  คนละ 50  บาท 
 3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 
14 กันยายน 2563 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.  เอกสารที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1.5 x  1  นิ้ว      
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 ใบ (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปด้วย) 
 4.2 ส าเนาหลักฐานการศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ 
 4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
 4.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบบัที่ 3 (พ.ศ 2535) 
 4.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
 4.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
 4.7 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ไม่รับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร ตามหนังสือที่ 
นว. 89/2501  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2501  ออกตามความในมาตราข้อ 5 ของมหาเถรสมาคม ลงวันที่  
12 กันยายน 2521  ส าหรับการสมัครครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามที่ประกาศไว้นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วจะถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับ
การเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในต าแหน่งนั้น  
 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า “รับรองส าเนาถูกต้อง” และลงช่ือก ากับไว้ 

 5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรร ใน 
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ 
Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 

 6.  วิธีการเลือกสรร  คะแนนเต็ม  100  คะแนน แยกเป็น 
  การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป, การทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ 
การสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม (100 คะแนน) 
ดังนี้ 
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  6.1 สอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ เฉพาะต าแหน่ง (50 คะแนน) ในวันที่ 
18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  6.2 สอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการสัมภาษณ์ (50 คะแนน) ในวันที่ 19 และ 20 
กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด 

 8.  ประกาศผลผู้ท่ีได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
      ในวันที่ 25 กันยายน  2563 เวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอ 
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 

 9. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
      ผู้ได้รับการข้ึนบัญชีผู้ไดร้ับการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามล าดับในกรณี
ที่ผู้เข้ารับการเลือกสรร มีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ถือผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และจะ
ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี  หากภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึ งกัน  จะจัดจ้างผู้ผ่านการ
เลือกสรรจากบัญชี  ที่ยังไม่หมดอายุต่อไป 

 10. การท าสัญญาจ้าง 
  พนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างตามแผนอัตราก าลัง 1 ปี (นับแต่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้ง - 30 กันยายน 2564) 

 11. ค าเตือน 
  11.1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ด าเนินการเลือกสรรด้วยวิธีสอบในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ  และความเป็นธรรม  ไม่ได้เป็นอ านาจของบุคคลใด  บุคคลหนึ่ง  
ฉะนั้นอย่าได้หลงเชื่อ 
  12.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ได้แจ้งประกาศรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการรับ
สมัครและวิธีการสอบทุกข้ันตอนไว้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามและ
ปฏิบัติตามประกาศไว้ทุกขึ้นตอนจะอ้างว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ.  2563      

      
                                           (นายนพดล  ณ เชียงใหม่) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 


