
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พุง 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ าง ประจําป! 2557 

ประเภทพนักงานจ างตามภารกิจและพนักงานจ างท่ัวไป 
…………………………….. 

 
  ด วยองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พุง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� มีความประสงค�จะสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป�นพนักงานจ างตามภารกิจและพนักงานจ างท่ัวไปขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พุงตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป! (2558-25560)  เพ่ือปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีสรรหาและเลือกสรร 

อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดแพร�   เรื่อง
หลักเกณฑ�เก่ียวกับพนักงานจ าง ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  2547 หมวด 4  ข อ 18,19,และ 20   จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานจ างขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พุง ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.
2558 ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

1. ตําแหน
งท่ีรับสมัคร 
ลําดับท่ี ตําแหน
งท่ีสรรหาและเลือกสรร จํานวน ประเภทพนักงานจ!าง สังกัด 

1. พนักงานขับรถยนต� 1 พนักงานจ างตามภารกิจ 
(กลุ�มผู มีทักษะ จ.1) 

สํานักงานปลัด อบต. 

2. ผู ช�วยเจ าหน าท่ีปEองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

1 พนักงานจ างตามภารกิจ 
(กลุ�มผู มีคุณวุฒิ จ.1) 

สํานักงานปลัด อบต. 

3. ผู ช�วยเจ าหน าท่ีการเงินและบัญชี 1 พนักงานจ างตามภารกิจ 
(กลุ�มผู มีคุณวุฒิ จ.1) 

กองคลัง 

4. ผู ช�วยช�างโยธา 1 พนักงานจ างตามภารกิจ 
(กลุ�มผู มีคุณวุฒิ จ.1) 

ส�วนโยธา 

 
 2.  คุณสมบัติของผู!สมัคร 

     ผู สมัครต องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต องห าม ตามข อ 4 แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลจังหวัดแพร� เรื่องหลักเกณฑ�เก่ียวกับพนักงานจ าง ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  2547  ดังต�อไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 
 2  มีอายุไม�ต่ํากว�า  18  ป!บริบูรณ�  และไม�เกิน  60  ป!  
 3 เป�นผู เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป�นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยด วยความบริสุทธิ์ใจ 
 4  ไม�เป�นบุคคลล มละลาย 
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 5  ไม�เป�นผู มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน าท่ีได    ไร ความสามารถ  หรือจิตฟNOนเฟPอน
ไม�สมประกอบ  หรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป�นลักษณะต องห ามเบ้ืองต นสําหรับ
พนักงานส�วนตําบล ดังนี้ 

 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป�นท่ีน�ารังเกียจ 
 (ข) วัณโรคระยะอันตราย 
 (ค) โรคเท าช างในระยะท่ีปรากฏอาการเป�นท่ีน�ารังเกียจ 
 (ง)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 และกฎ ก.พ.ว�าด วยโรค พ.ศ.2553 
  (1) วัณโรคในระยะแพร�กระจาย 

(2) โรคเท าช างในระยะท่ีปรากฏอาการเป�นท่ีน�ารังเกียจ 
(3)  โรคติดยาเสพติดให โทษ 
(4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5)   โรคติดต�อร ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด�นชัดหรือรุนแรงและเป�น

อุปสรรคต�อการปฏิบัติงานในหน าท่ีตามท่ี ก.พ.กําหนด 
 6.  ไม�เป�นผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ าหน าท่ี        ในพรรค

การเมือง 
 7.  ไม�เป�นผู ดํารงตําแหน�งผู บริหารท องถ่ิน  คณะผู บริหารท องถ่ิน  สมาชิกสภาท องถ่ิน 
 8.  ไม�เป�นผู เคยต องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ให จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา  เว นแต�เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 9.  ไม�เป�นผู เคยถูกลงโทษให ออก  ปลดออก  หรือไล�ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน�วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 10.  ไม�เป�นผู อยู�ระหว�างถูกพักราชการหรือถูกสั่งให ออกจากราชการไว ก�อนตามมาตรฐาน

ท่ัวไป หลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.อบต.หรือกฎหมายอ่ืนกําหนด 
 11.  ไม�เป�นผู เคยถูกลงโทษให ออก  ปลดออก  หรือไล�ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน�วยงานอ่ืน ๆ  
 12.  ไม�เป�นผู เคยถูกลงโทษไล�ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ�

และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส�วนตําบล ตามกฎหมายว�าด วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส�วนท องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

         13. ไม�เป�นผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข ารับราชการ 
          14.   พระภิกษุสามเณร ไม�สามารถสมัครสอบและไม�อาจให เข าสอบสรรหาและเลือกสรรเพ่ือ

เป�นพนักงานจ างได  ท้ังนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝSายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2501 และตามความในข อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 21 กันยายน 2521 หากสมัครแล ว
บวชเป�นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังหรือระหว�างดําเนินการสรรหาก็จะไม�อนุญาตให เข ารับการสรรหาหาก
ยังครองสมณเพศอยู�ในวันท่ีดําเนินการสรรหา 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน
ง/หน!าท่ีความรับผิดชอบ/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 3.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง/ความรู!ความสามารถท่ีต!องการ 

1.  ตําแหน�งพนักงานขับรถยนต�    
     -   วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท�า 
     -   ได รับใบอนุญาตขับรถยนต�ตามกฎหมาย (ประเภทท่ี 1) 
     -   มีประสบการณ�ในการขับรถยนต�ไม�ต่ํากว�า 5 ป! โดยจะต องมีหนังสือ 

รับรองการทํางานจากหน�วยงานเอกชนหรือส�วนราชการท่ีเชื่อถือได  
2.  ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  ได รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได ไม�ต่ํากว�านี้ทางช�าง  

เครื่องยนต�  ช�างไฟฟEา  ช�างโยธา  ช�างก�อสร าง  ช�างกลโรงงาน  ช�างเชื่อมและโลหะแผ�น  หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.
กําหนดว�าใช เป�น      คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได  

     -   มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน าท่ี 
3.   ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีการเงินและบัญชี      

          -  ได รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท�าได ไม�ต่ํากว�านี้ทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไป ต อง
ศึกษาวิชาบัญชีมาไม�น อยกว�า 6 หน�วยกิต) หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว�าใช เป�นคุณสมบัติเป�น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได  

     -   มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน าท่ี 
4.  ตําแหน�งผู ช�วยช�างโยธา 

            -  ได รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได ไม�ตํ่ากว�านี้ทางช�าง ก�อสร าง ช�าง
สํารวจ   ช�างโยธา  สถาปNตยกรรม  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  เทคนิคสถาปNตยกรรม 
หรือ   ทางอ่ืนท่ี ก.จ.กําหนดว�าใช เป�นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได  

    -   มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน าท่ี 
 3.2   หน!าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
          ตําแหน
งพนักงานขับรถยนต2   ขับรถยนต� บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต�และแก ไข

ข อขัดข องเล็กๆน อยๆ ในการใช รถยนต�ดังกล�าว และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู บังคับบัญชามอบหมาย 
ตําแหน
งผู!ช
วยเจ!าหน!าท่ีป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน าท่ีปEองกันมิให เกิดเพลิง

ไหม   ระงับอัคคีภัยท่ีเกิดข้ึนโดยรวดเร็วมิให ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายทีเกิดเพลิงไหม   รักษา
และบํารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย�สินของประชาชนเป�นส�วนใหญ�ปEองกันและ บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย   
การอพยพผู ประสบภัยและทรัพย�สิน  ช�วยเหลือสงเคราะห�ผู ประสบภัย  การฟPVนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายให คืน
สภาพเดิมตามแผนท่ีเทศบาลได กําหนดไว   เป�นต น  และปฏิบัติหน าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข อง                  
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  ตําแหน
งผู!ช
วยเจ!าหน!าท่ีการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานข้ันต นเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีท่ี
ไม�ยาก  ภายใต การกํากับตรวจสอบโดยใกล ชิดหรือตามคําสั่งหรือแนวทางท่ีปฏิบัติท่ีมีอยู�อย�างแน�ชัดหรือละเอียด
ถ่ีถ วน  ตรวจสอบใบสําคัญท่ีไม�มีปNญหา  หรือกฎระเบียบท่ีชัดแจ งอยู�แล วลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและ
เอกสารเก่ียวกับการเงินและบัญชี  คัดแยกประเภทใบสําคัญ  เขียนใบเสร็จรับเงิน  ทําใบเบิก  และใบนําส�งเงิน  
ช�วยทําฎีกาเบิกเงิน  ช�วยนําเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร  ช�วยตรวจนับและรับจ�ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน  
ช�วยรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับการจัดทําการจัดทํางบประมาณ  และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ  ช�วยทํา
บัญชีบางประเภท  บัญชีรับจ�ายเงิน  บัญชีพัสดุ  เป�นต น  และปฏิบัติหน าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข อง 
  ตําแหน
งผู!ช
วยช
างโยธา ช�วยปฏิบัติงานด านช�างโยธาเก่ียวกับการช�วยออกแบบการควบคุม
การก�อสร างและบํารุงรักษาด านช�างโยธา การวางโครงการก�อสร างในงานด านช�างโยธา เช�น ถนน สะพาน ท�อ
ระบายน้ํา ช�องน้ํา อาคาร อุโมงค� เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท�าเทียบเรือ สนามบิน เป�นต น 
ช�วยปฏิบัติงานสํารวจต�าง ๆ เก่ียวกับงานช�างโยธา เช�น สํารวจทางเพ่ือการก�อสร าง สํารวจและทดลองวัสดุ 
สํารวจข อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ 
ช�วยซ�อมสร างวัสดุครุภัณฑ� เครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณ�ในการสํารวจและทดลองทุกชนิดให ได มาตรฐานและ
ปฏิบัติหน าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข อง 

4. ค
าตอบแทน/สิทธิประโยชน2ท่ีได!รับ 
                     ผู ท่ีได รับการเลือกสรรและได รับการจ างพนักงานจ าง จะได รับค�าตอบแทนตามประเภทของ
พนักงานจ างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล จังหวัดแพร� เรื่องหลักเกณฑ�ท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ าง ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2547  หมวด 5 และตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5  มิถุนายน 
2550 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809/ ว165 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 ดังนี้   
 

ลําดับท่ี ตําแหน
งท่ีสรรหาและเลือกสรร ค
าตอบแทน/เดือน 
1. พนักงานขับรถยนต� 9,400 
2. ผู ช�วยเจ าหน าท่ีปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย 9,400 
3. ผู ช�วยเจ าหน าท่ีการเงินและบัญชี 9,400 
4. ผู ช�วยช�างโยธา 9,400 

และได รับสิทธิประโยชน�ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดแพร� เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ าง ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  2547 หมวด 5 ข อ 25 ดังนี้ 

- สิทธิเก่ียวกับการลา 
- สิทธิในการได รับค�าตอบแทนระหว�างลา 
- สิทธิในการได รับค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
- ค�าใช จ�ายในการเดินทาง 
- ค�าเบ้ียประชุม 
- สิทธิอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลประกาศกําหนดหลักเกณฑ�การได รับสิทธิตาม 

วรรคหนึ่งให เป�นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลกําหนด ท้ังนี้เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย งกับหลักเกณฑ�ท่ี
กําหนดเก่ียวกับการได รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี 

/5. วัน  เวลา  … 
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5. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  
        5.1 กําหนดการรับสมัครระหว�าง วันท่ี 14 - 22  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและ
เวลาราชการ   ( ตั้งแต
เวลา 08.30 – 16.30 น. ) เว!นวันหยุดราชการ ณ ท่ีทําการองค2การบริหารส
วน
ตําบลแม
พุง  อําเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร
 ผู สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได ท่ีหมายเลขโทรศัพท�          
0-5452-0507 ต�อ 0  หรือทางเว็บไซด� www.maepung.go.th  
         5.2 วิธีการยื่นใบสมัคร ให รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด วยตนเอง โดยผู สมัครต องกรอกใบ
สมัครด วยตนเองและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต องในเอกสารท่ีกําหนดทุกฉบับแล วยื่นใบสมัครของตนเองใน
วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนดตามข อ 5.1 และสมัครเข ารับการสอบคัดเลือกต องตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของตนเองว�าถูกต องและมีคุณสมบัติครบถ วนตามคุณสมบัติในตําแหน�งท่ีสมัคร 

6. หลักฐานท่ีต!องนํามาย่ืนพร!อมใบสมัคร 
      ผู สมัครสอบจะต องยื่นใบสมัครด วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให ถูกต องและ
ครบถ วนพร อมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกต องอย�างน อย 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ
ดังต�อไปนี้ 

      6.1 รูปถ�ายหน าตรง ไม�สวมหมวก และไม�ใส�แวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 3/4  ซม. ถ�ายครั้ง
เดียวกันไม�เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป และให ผู สมัครเขียนชื่อ- สกุล ตําแหน�งท่ีสมัครสอบไว ด านหลังรูปถ�ายทุก
รูป 

     6.2 สําเนาทะเบียนบ าน   จํานวน 1 ชุด 
     6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน 1 ชุด 
     6.4 ใบรับรองแพทย�ปริญญา ซ่ึงแสดงว�าไม�เป�นโรคต องห ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 

2535) หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลกําหนดซ่ึงออกให ไม�เกิน 1 เดือน นับแต�วันท่ีตรวจ
ร�างกาย จํานวน 1 ฉบับ 

     6.5 สําเนาวุฒิบัตรสําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองระเบียบการแสดงผลการเรียนท่ีระบุ
สาขาท่ีจะสมัครสอบ กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาดังกล�าวเป�นภาษาต�างประเทศให แนบฉบับท่ีแปลเป�น
ภาษาไทย พร อมรับรองสําเนาถูกต อง อย�างละ 1 ฉบับ (รายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีจะใช สมัครตามข อ 
3)  

    6.6 สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เช�น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ ามี) จํานวน 1 
ฉบับ 

    6.7 สําเนาเอกสารทุกชนิดให ใช กระดาษ A4 เท�านั้น 
   สําหรับการรับสมัครครั้งนี้ให ผู สมัครตรวจสอบและรับรองว�าเป�นผู มีคุณสมบัติท่ัวไปและมี

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง ตรงตามประกาศการรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป�นพนักงานจ าง หาก
ภายหลังปรากฏว�าผู สมัครมีคุณสมบัติดังกล�าวไม�ครบถ วน องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พุง จะถือว�าเป�นผู ขาด
คุณสมบัติ และไม�มีสิทธิ์ได รับการทําสัญญาจ าง  

7. ค
าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
       ผู สมัครสอบต องเสียค�าธรรมเนียมในตําแหน�งท่ีสมัครสอบ 100 บาท โดยชําระเงินพร อมกับ
การยื่นใบสมัคร ท้ังนี้เม่ือสมัครสอบแล วค�าธรรมเนียมการสมัครสอบจะเรียกคืนไม�ได  

 
/8. ประกาศ… 
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8.   ประกาศรายช่ือผู!มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานท่ีสอบ  
          องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พุง จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเข ารับการสรรหาและเลือกสรร และวัน เวลา 
สถานท่ีดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  ในวันท่ี 28  ตุลาคม  2557  ณ  ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พุง 

9. ประกาศผลสอบ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พุง จะประกาศรายชื่อผู ผ�านการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2557  ณ  ท่ีทําการองค2การบริหารส
วนตําบลแม
พุง 

10. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
1.ประเภทพนักงานจ!างตามภารกิจ ตําแหน
ง พนักงานขับรถยนต2 

  ก. ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป ข!อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ทดสอบความรู ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ�ปNจจุบัน
ด านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีเหมาะสมสังคมกับความรู ความสามารถและทดสอบความรู ความสามารถ
ในการใช ภาษา โดยการให สรุปความ และตีความจากข อความหรือบทความและให พิจารณาเลือกใช ภาษาใน
รูปแบบต�างๆจากคําหรือกลุ�มคําประโยคหรือข อความท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรู เก่ียวกับ 
พ.ร.บ. สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม, ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับ อบต. 
แม�พุง ความรู เก่ียวกับการรักษาเครื่องยนต�   
ข.    ภาคปฏิบัต ิ(100 คะแนน)  
                    - ทดสอบขับรถยนต�      
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน
ง (สัมภาษณ2) 100 คะแนน   
  ทดสอบความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ�) โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�งหน าท่ี
จากประวัติส�วนตัว ประวัติจากการทํางาน ประวัติจากการศึกษา และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู เข าสอบ
และจากการสัมภาษณ�เพ่ือพิจารณาจากความเหมาะสมในด านต�างๆ  ความรู ท่ีอาจเป�นประโยชน�ต�อการ
ปฏิบัติงานในหน าท่ีความสามารถ ประสบการณ� ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ� ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย�างอ่ืน เป�นต น 
 2. ประเภทพนักงานจ!างตามภารกิจ ตําแหน
ง ผู!ช
วยเจ!าหน!าท่ีป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ก. ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป ข!อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ทดสอบความรู ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ�ปNจจุบัน
ด านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีเหมาะสมสังคมกับความรู ความสามารถและทดสอบความรู ความสามารถ
ในการใช ภาษา โดยการให สรุปความ และตีความจากข อความหรือบทความและให พิจารณาเลือกใช ภาษาใน
รูปแบบต�างๆจากคําหรือกลุ�มคําประโยคหรือข อความท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรู เก่ียวกับ 
พ.ร.บ. สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม, ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับ อบต. 
แม�พุง 
ข.ภาคความรู!ความสามารถเฉพาะตําแหน
ง  ข!อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

-   พ.ร.บ. ปEองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550 
-   พ.ร.บ. สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม 
-   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม 

/พ.ร.บ. ข อมูล… 
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 - พ.ร.บ. ข อมูลข�าวสาร พ.ศ. 2540 
     - พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนและการกระจายอํานาจให แก�องค�กรปกครองส�วนท องถ่ิน  

พ.ศ. 2542 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม 
-  มีความรู
ในงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน
าท่ี 

 -  มีความรู
ความเข
าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค(การบริหารส�วนตําบล  และกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  ข
อบังคับอ่ืนท่ีใช
ในการปฏิบัติงานในหน
าท่ี 

           -  มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานด
านการดับเพลิง  งานธุรการท่ัวไป  และงาน 
สารบรรณอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน
าท่ี 
   -  มีความรู
ความสามารถในการใช
ภาษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน
าท่ี 
   -  มีความสามารถในการปฏิบัติหน
าท่ีละเอียด  แม�นยํา 
            -  มีความสามารถในการให
คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู�ในความ
รับผิดชอบ 

           -   ความรู ท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหน�ง 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน
ง (สัมภาษณ2) 100 คะแนน   
  ทดสอบความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ�) โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�งหน าท่ี
จากประวัติส�วนตัว ประวัติจากการทํางาน ประวัติจากการศึกษา และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู เข าสอบ 
และจากการสัมภาษณ�เพ่ือพิจารณาจากความเหมาะสมในด านต�างๆ  ความรู ท่ีอาจเป�นประโยชน�ต�อการ
ปฏิบัติงานในหน าท่ีความสามารถ ประสบการณ� ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ� ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย�างอ่ืน เป�นต น 

3.ประเภทพนักงานจ!างตามภารกิจ ตําแหน
ง ผู!ช
วยเจ!าหน!าท่ีการเงินและบัญชี 
ก. ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป    ข!อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      ทดสอบความรู ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ�ปNจจุบัน
ด านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีเหมาะสมสังคมกับความรู ความสามารถและทดสอบความรู ความสามารถ
ในการใช ภาษา โดยการให สรุปความ และตีความจากข อความหรือบทความและให พิจารณาเลือกใช ภาษาใน
รูปแบบต�างๆจากคําหรือกลุ�มคําประโยคหรือข อความท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ 
ข.ภาคความรู!ความสามารถเฉพาะตําแหน
ง  ข!อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
       ทดสอบความรู ความสามารถเฉพาะตําแหน�งเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบและข อบังคับท่ี
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน าท่ีและความรู ความสามารถท่ีใช ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- พ.ร.บ. สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ. ข อมูลข�าวสาร พ.ศ. 2540 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนและการกระจายอํานาจให แก�องค�กรปกครองส�วนท องถ่ิน พ.ศ. 

2542 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู เก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝาก-เงิน  

 เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2548 

/- ความรู เก่ียวกับ... 
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- ความรู เก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด วยการพัสดุของหน�วยการบริหารส�วนท องถ่ิน 
พ.ศ. 2535 แก ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดแพร� เรื่องหลักเกณฑ�ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ าง 
ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2547 

    -   ความรู ท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหน�ง 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน
ง      สอบสัมภาษณ2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
         ทดสอบความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ�) โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง
หน าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติจากการทํางาน ประวัติจากการศึกษา และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู 
เข าสอบและจากการสัมภาษณ�เพ่ือพิจารณาจากความเหมาะสมในด านต�างๆ  ความรู ท่ีอาจเป�นประโยชน�ต�อ
การปฏิบัติงานในหน าท่ีความสามารถ ประสบการณ� ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ� ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย�างอ่ืน เป�นต น 

4. ประเภทพนักงานจ!างตามภารกิจ ตําแหน
ง ผู!ช
วยช
างโยธา 
ก. ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป    ข!อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      ทดสอบความรู ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ�ปNจจุบัน
ด านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีเหมาะสมสังคมกับความรู ความสามารถและทดสอบความรู ความสามารถ
ในการใช ภาษา โดยการให สรุปความ และตีความจากข อความหรือบทความและให พิจารณาเลือกใช ภาษาใน
รูปแบบต�างๆจากคําหรือกลุ�มคําประโยคหรือข อความท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ 
ข.ภาคความรู!ความสามารถเฉพาะตําแหน
ง  ข!อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
       ทดสอบความรู ความสามารถเฉพาะตําแหน�งเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบและข อบังคับท่ี
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน าท่ีและความรู ความสามารถท่ีใช ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- พ.ร.บ. สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ. ข อมูลข�าวสาร พ.ศ. 2540 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนและการกระจายอํานาจให แก�องค�กรปกครองส�วนท องถ่ิน พ.ศ. 

2542 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมจนถึงปNจจุบัน 
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมจนถึงปNจจุบัน 
-    ความรู ท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหน�ง 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน
ง      สอบสัมภาษณ2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
         ทดสอบความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ�) โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง
หน าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติจากการทํางาน ประวัติจากการศึกษา และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู 
เข าสอบและจากการสัมภาษณ�เพ่ือพิจารณาจากความเหมาะสมในด านต�างๆ  ความรู ท่ีอาจเป�นประโยชน�ต�อ
การปฏิบัติงานในหน าท่ีความสามารถ ประสบการณ� ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ� ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย�างอ่ืน เป�นต น 
11. เกณฑ2การตัดสิน 
         ท่ีจะถือว�าเป�นผู สอบคัดเลือกได  จะต องเป�นผู สอบได คะแนนในแต�ละภาคตามหลักสูตรท่ี
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พุงกําหนด ไม�ต่ํากว�าร อยละ 60  

/12. ระยะเวลา... 
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12. ระยะเวลาและเง่ือนไขการจ!าง 
      พนักงานจ างตามภารกิจ มีระยะเวลาการจ างไม�เกิน 4 ป!   ในระหว�างสัญญาจ าง องค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พุงจะจัดให มี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       (ก.) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป! 
       (ข.) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญาจ าง 
        การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ างเป�นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลจังหวัดแพร� กําหนด 
13. การเรียกมาทําสัญญาและแต
งตั้ง 
      13.1 ผู สอบได จะได รับการเรียกมาทําสัญญาเพ่ือจ างเป�นพนักงานจ างตามลําดับท่ีในบัญชีผู สอบได ตาม
ตําแหน�งว�าง ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.  จังหวัดแพร�ก�อน 
      13.2 ผู ได รับการทําสัญญาจ างมีวุฒิการศึกษาสูงกว�าท่ีได กําหนดไว ตามประกาศนี้จะนํามาใช เพ่ือเรียกร อง
สิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน�ของตนเองไม�ได  
14. การข้ึนบัญชีผู!สอบได! 
     14.1 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พุง จะประกาศรายชื่อผู ผ�านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากท่ีผู ผ�าน
เลือกสรรคะแนนสูงสุดตามลําดับ กรณีท่ีมีผู สอบผ�านการเลือกสรรได คะแนนสอบเท�ากัน ผู ได รับหมายเลข
ประจําตัวสอบก�อนเป�นผู อยู�ลําดับสูงกว�า 
     14.2 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พุง จะข้ึนบัญชีผู ผ�านการเลือกสรรแต�ละตําแหน�งไม�เกิน 1ป! นับแต�
วันท่ีประกาศข้ึนบัญชีแต�ถ ามีการสรรหาและมีการเลือกสรรอย�างเดียวกันและได ข้ึนบัญชีผู ผ�านการเลือกสรร
ใหม�แล ว บัญชีผู ผ�านการเลือกสรรครั้งก�อนเป�นอันยกเลิก 
    14.3 ผู ผ�านการคัดเลือกท่ีได ข้ึนบัญชีผู ผ�านการเลือกสรรแล ว ถ ามีกรณีอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ให เป�น
อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู ผ�านการเลือกสรร ได แก� 
             (1) ผู นั้นขอสละสิทธิ์ ในการทําสัญญาจ างในตําแหน�งท่ีสอบได  
             (2) ผู นั้นไม�มารายงานตัวเพ่ือรับการทําสัญญาจ างภายในเวลาท่ีองค�การบริหารส�วนตําบล  แม�พุง 
กําหนด เว นแต�มีเหตุจําเป�นและได มีหนังสือส�งไปทางไปรษณีย�ลงทะเบียนแจ งให ทราบล�วงหน าไม�น อยกว�า 10 
วัน นับต้ังแต�วันท่ี ท่ีไปรษณีย�รับลงทะเบียน 
             (3) ผู นั้นไม�อาจปฏิบัติหน าท่ีได ตามสัญญาจ าง 
                       
   จึงประกาศให ทราบโดยท่ัวกัน 
 
               ประกาศ ณ วันท่ี  6  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2557 
 
 

(นายลวน   ใจเอ ย) 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พุง 

 
 


