
  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
เรื่อง  รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

-------------------------------------------------------- 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – 
พ.ศ. ๒๕63) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗    
จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งดังนี้ 
 

 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 

      ๑.๑  พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้  
(1) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
     สังกัด งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายการเงิน กองคลัง 
                      

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
  ๑.  มีสัญชาติไทย   
  ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครสอบ) 
  ๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๔.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
  ๕.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ 
   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย  
   (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)  โรคพิษสุนัขเรื้อรัง  

๖.  ไมเ่ป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น ๆ 
  ๗.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๘.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๙.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 

/๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ… 
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          ๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
          ๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ 
          ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
          ๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 
           ๑๔. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

     ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ไม่รับสมัครและไม่อาจ
ให้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/ ๒๕๐๑    
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม ๒๕38 

 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
  

 ๓.  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
       ผู้สมัครต าแหน่งใด ที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลดอยหล่อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ๔.  การสมัครและสถานที่รับสมัคร 
                   ๔.๑  ผู้ที่จะสมัครสามารถซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 เฉพาะวัน เวลาราชการ โดยการ
รับสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
       

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
                 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรอง
ส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี  
จ านวน ๓ รูป  และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัครหลังรูปด้วยตัวบรรจง 
  ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๓)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน ๑  ฉบับ 
  ๔)  ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน   
๑ ฉบับ   

5) ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด เอ4 เท่านั้น 
 

  ส าหรับการรับสมัคร ครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว   
ไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
 

/๖. ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร… 
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 ๖.  ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเลือกสรรเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท                 
 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลาและสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
  จะประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรรและระเบียบ
การสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ และทางเว็บไซด์  www.doilor.org 
ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องไปตรวจดู
รายชื่อเอง 
 

 ๘.  วัน  เวลา  และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะด าเนินการเลือกสรร ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61   

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ      
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในภาคการสัมภาษณ์ 

ในวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕61 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป       
ด าเนินการเลือกสรร ภาคการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕61 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
ประกาศผลภาคการสัมภาษณ ์ในวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕61 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

 

 ๙.  หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จะประเมินสมรรถนะภาคความสามารถเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน และภาคการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

ก. ภาคความสามารถเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (10๐ คะแนน) ดังนี้ 
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ ์
       บ้านเมืองปัจจุบัน (20 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537    
       และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (10 คะแนน) 

 - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.    
            ๒๕๖๐ (10 คะแนน) 

 - การทดสอบพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล (Microsoft Excel) 
       (30 คะแนน)  
 - การทดสอบพิมพ์งานเอกสารด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)    
       (30 คะแนน) 

ข.  ภาคการสัมภาษณ์ ( (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 
      โดยจะประเมินผู้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอ่ืนจากผู้เข้ารับ
การสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวและ   
มนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนแรงจูงใจในการท างาน  
 
 

/๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน… 
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 ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
 

  ๑๐.๑  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร (ประเมินสมมรรถนะ) ของแต่ละต าแหน่ง จะต้องได้
คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 

11. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 11.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบได้ แต่ละต าแหน่งให้น าคะแนนจากการสอบทุกภาคมารวมกัน แล้วจัด

เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
  ๑1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงล าดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาหาคะแนนต่ าตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครที่ได้
คะแนนภาคความสามารถเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความสามารถเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคการสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๑1.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี  
นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี 
 
 ๑2.  เงื่อนไขการจ้าง 
  -  การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จะท าสัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี 
  -  ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามล าดับที่การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในอัตรา
ต าแหน่งที่ว่าง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)   
 

 ๑3.  ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
-  พนักงานจ้างทั่วไป ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตรารายเดือน และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราวตามต าแหน่งดังนี้ 
  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

- ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,00๐ บาท 
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,00๐ บาท 
- รวม 10,00๐ บาท  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
 

                                                    ว่าที่ร้อยตรี 
 

                  (สุรพงค์  กาบวัง) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ         
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 (แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง               
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561) 

 
พนักงานจ้างทั่วไป 

 
1. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ไม่จ ากัดคุณวุฒิทางการศึกษา แต่ต้องมีความสามารถ และยินยอมที่จะปฏิบัติงานตามต าแหน่งที่
สมัครได ้

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
  ปฏิบัติงานช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัสดุภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง 
ช่วยเหลือปฏิบัติงาน เช่น ท าแบบรายงานขอซื้อขอจ้าง จัดท าเอกสารสอบราคา เตรียมการเกี่ยวกับการให้ หรือ
ขายแบบ การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี การจัดหาพัสดุ (จัดท าระบบ e-GP และe-Laas) การบริหารพัสดุ 
(การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบ ารุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจ าปี การจ าหน่ายพัสดุ          
การลงจ่ายออกจากบัญชี หรือทะเบียน) รวมถึงงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ อบต.อาจมีค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้าง
ปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงาน
จ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสั่ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


