
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

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

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลทั่วไป เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้าง
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ   
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน    1  อัตรา 

พนักงานขับรถยนต์     จ านวน    1  อัตรา   

2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ    
 ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี (นับถึงวันรับสมัครสอบ) 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา   

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ

หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น               
หมายเหตุ  ผู้ที่ท างานในส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนต้องได้รับความยินยอม

จากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครได้ และผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้ างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

 
 
 

 
 



-2- 

 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้าง  ตาม
ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
ให้ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับ ใบสมัครสอบและยื่น ใบสมัครสอบด้วยตนเองตั้ งแต่วันที่                      

3 -1๒ กุมภาพันธ์ 25๖3 ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง อ าเภอฮอด       
จังหวัดเชียงใหม่ หรอืติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. ๐-๕๓๐๓-๐๖๐๙ 

4.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมทั้ง

น าเอกสารฉบับจริง  และส าเนารับรองความถูกต้อง  อย่างละ 1 ชุด  ดังนี้ 
(1) ส าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สอบ       

         จ านวน  1  ฉบับ 
(2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน   1  ปี  

            จ านวน  3  รูป 
(3)  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา     จ านวน  1  ฉบับ 
(4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ 
(5)  ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย 
(๖)  ส าเนาเอกสารอ่ืนๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล  (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 
หากตรวจสอบภายหลังว่า  ผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดจะถือว่า

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ในการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ 100  บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัคร
สอบจะไม่คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว 

6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตารางสอบ และสถานที่สอบคัดเลือก ณ องค์การบริหาร         
ส่วนต าบลหางดง  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  (ดูก าหนดการในภาคผนวก ข ) 
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7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

7.1 ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 7.1.1  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ก) 
(คะแนนเต็ม   100  คะแนน)  โดยวิธีสอบข้อเขียน 

 7.1.2  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

              ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์  จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  
จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์  เช่น ความสามารถที่วางไว้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และความรู้ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงท่าวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม  คุณธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

7.2 ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

          7.2.1  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ก) 
(คะแนนเต็ม   100  คะแนน)  โดยวิธีสอบข้อเขียน 

 7.2.2  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

     ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความ 
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน
ของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  เช่น ความสามารถท่ีวางไว้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และ
ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงท่าวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม  คุณธรรม  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
 
8.  เกณฑ์การตัดสิน   
     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ผู้ที่มี
คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความสามารถ ในการ
สอบภาคปฏิบัติเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
       การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิก 

  ผู้สอบคัดเลือกได้และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

 (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามก าหนด 
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนด 
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9. การจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามล าดับบัญชีผู้สอบผ่านการ
คัดเลือกในอัตราต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดงตามล าดับที่ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และ การท า
สัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่แล้วเท่านั้น 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือนมกราคม พ.ศ.  25๖3 

 

         (ลงชื่อ)    
   (นางอ้อมนภา   ใจจันทร์) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง                



 
ภาค ผนวก ก 

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่  22  มกราคม 25๖3 
รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

..................................................... 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2.  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  1  อัตรา 
          หน้าที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหา 
หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์ และคัด
ส าเนาหนังสือเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคัดลอกรายการต่างๆ ช่วยจัดหาดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท าบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อ านวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      
         คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก..อบต. รับรอง ซ่ึง
ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันของรัฐ 
หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

 
อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
ได้รับค่าตอบแทน     เป็นเงิน 9,400  บาท/เดือน ส าหรับคุณวุฒิ ปวช. 

      เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 2,000  บาท/เดือน 
ได้รับค่าตอบแทน     เป็นเงิน ๑๐,๘40  บาท/เดือน ส าหรับคุณวุฒิ ปวท. 

      เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 2,000  บาท/เดือน 
ได้รับค่าตอบแทน     เป็นเงิน ๑๑,๕๐0  บาท/เดือน ส าหรับคุณวุฒิ ปวส. 

      เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 1,785  บาท/เดือน 
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2.  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  1  อัตรา 
         

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่ วนต าบลหางดง  และปฏิบัติ งาน อ่ืนๆ               
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      
         คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายก าหนดส าหรับรถแต่ละประเภท 
2. มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการขับรถยนต์ มีความรู้ความเข้าใจในการบ ารุงรักษา 

ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องได้ 
 

อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
ได้รับค่าตอบแทน     เป็นเงิน 9,400  บาท/เดือน 

  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว    เป็นเงิน 2,000  บาท/เดือน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ข 

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่  22  มกราคม  25๖3 
ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 
22 มกราคม 25๖3 ประกาศรับสมัครสอบ 

 
 
ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 

3 – 1๒ กุมภาพันธ์ 25๖3 รับสมัครสอบ 
 

14 กุมภาพันธ์  25๖3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 

19 กุมภาพันธ์  25๖3 สอบข้อเขียน/ 
สอบสัมภาษณ์ 

 

21  กุมภาพันธ์ 25๖3 ประกาศผลสอบ  
 

  
                                          ตารางสอบ 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ  หมายเหตุ 
19 กุมภาพันธ์  2563 
09.30 น.-12.00 น. 
 

    -สอบข้อเขียน**** สถานที่สอบข้อเขียน จะประกาศให้
ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ 

19 กุมภาพันธ์  2563 
13.00 น.-15.00 น. 
 

    -สอบสัมภาษณ์**** สถานที่สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้
ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


