
 
 
 

 
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตำบลดอนแกว้ 

เรือ่ง  รบัสมคัรบุคคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนกังานจา้ง 
ประจำปงีบประมาณ 2565 

....................................... 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป ดังนี้ 

1.  พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง ภารโรง เลขท่ีตำแหน่ง 2241-4 สังกัด โรงเรียนบ้านดอนแก้ว   
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา 

2. พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง ภารโรง เลขท่ีตำแหน่ง 1698-4 สังกัด โรงเรียนดอนแก้วเนรมิต
ปัญญา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม จำนวน 1 อัตรา 

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างประเภท
พนักงานจ้างท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
  1. ตำแหนง่พนกังานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไปที่รับสมัคร และค่าตอบแทนที่ได้รับ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย  ก 
 2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

   2.1  คุณสมบตัิทัว่ไปและลกัษณะตอ้งหา้ม 
        ผู้สมัครคัดเลือกต้องมี คุณสมบัติ ท่ัวไปและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    
ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
     ก. คุณสมบัติทั่วไป 
     1) มีสัญชาติไทย 
     2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
     3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     ข. ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
     1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
     2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน        
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ดังนี้ 

-/1. วัณโรค... 
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   1. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
   2. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   3. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   4. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   5. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ท่ีปรากฎอาการเด่น ชัดหรือรุนแรง               
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
   3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น    
   4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
   10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่หรือตามกฎหมายอื่น 
   11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม                 
ข้อ 4.1 ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) คณะกรรรมการพนักงานส่วนตำบลอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ
ราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการ
ไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไป
เกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี มติของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส่ีในห้าของจำนวนกรรมการท่ีมาประชุม 
การลงมิตให้ กระทำโดยลับ 
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   2.2 คณุสมบัตเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ 
  ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างโดยต้องได้รับวุฒิ
การศึกษา หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ก  

 3.  การรบัสมคัรและสถานทีร่บัสมคัร 
 3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร  คนละ 50  บาท 
 3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร        
ด้วยตนเองได้ระหว่างวันท่ี 11 กุมภาพันธ์  2565 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 ในวัน เวลาราชการ             
ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.  เอกสารที่ตอ้งนำมายืน่พรอ้มใบสมคัร 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด 1.5 x  1  นิ้ว      
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 ใบ (ให้เขียนช่ือ-สกุล หลังรูปด้วย) 
 4.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ 
 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 4.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ 2535) 
 4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 
 4.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
 4.7 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ไม่รับสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร        
ตามหนังสือท่ี นว. 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในมาตราข้อ 5 ของมหาเถรสมาคม   
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2521 สำหรับการสมัครครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามท่ีประกาศไว้นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร    
และไม่มีสิทธิได้รับการเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วในตำแหน่งนั้น  
 ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ 

 5.  การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการเลอืกสรรเปน็พนกังานจา้ง 
      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันท่ี          
23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
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 6.  วธิกีารเลอืกสรร  คะแนนเต็ม  100  คะแนน แยกเป็น 
  การสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป, การทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน       
และการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม       
(100 คะแนน) ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม   
จังหวัดเชียงใหม่ 

 7.  เกณฑก์ารตดัสนิ 
      ผู้ท่ีได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนท้ังหมด 

 8.  ประกาศผลผูท้ีไ่ดร้บัการเลอืกสรรเปน็พนกังานจา้ง  
      ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  10.00 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 9. การขึน้บญัชผีูไ้ดร้บัการเลอืกสรรเปน็พนกังานจ้าง 
      ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับ    
ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการเลือกสรร มีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ถือผู้ท่ีได้รับเลขประจำตัวก่อน เป็นผู้ท่ีอยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า  
และจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี หากภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จะจัดจ้างผู้ผ่าน
การเลือกสรรจากบัญชี ท่ียังไม่หมดอายุต่อไป 

 10. คำเตอืน 
  10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ดำเนินการเลือกสรรด้วยวิธีสอบในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ  และความเป็นธรรม  ไม่ได้เป็นอำนาจของบุคคลใด  บุคคลหนึ่ง  
ฉะนั้นอย่าได้หลงเช่ือ 
  10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้แจ้งประกาศรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ
สมัครและวิธีการสอบทุกขั้นตอนไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องติดตาม
และปฏิบัติตามประกาศไว้ทุกข้ึนตอนจะอ้างว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565      

 
                                           (นายนพดล   ณ  เชียงใหม่) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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เอกสารแนบทา้ย ก 

 
 พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  

1. ตำแหน่ง ภารโรง เลขที่ตำแหน่ง 2251-4 สังกัด โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา 

2. ตำแหน่ง ภารโรง เลขที่ตำแหน่ง 1698-4 สังกัด โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา กองการศึกษา      
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ค่าตอบแทนทีไ่ดร้ับ 

ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท 

คุณสมบตัิเฉพาะสำหรบัตำแหนง่  
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) หรือ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) ขึ้นไป 

          
ลกัษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการเปิด – ปิด โรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณสถานท่ีและดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการ ทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม นอนเฝ้าตอนกลางคืน มีความรู้ความสามารถ
และความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน และซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานท่ี วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 


