
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสา 

เรื่อง  การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลแมสา  อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
--------------------------------------------------------- 

 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสา มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมสา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  จํานวน 3 อัตรา  
  อาศัยอํานาจตามความขอ 18 และขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนาน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง  ดังนี้  
 

  ๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
๑.๑ พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา  
2.2 พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา  
2.3 พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 1 อัตรา   

 

  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป 
        ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
        ๒.๒  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบป 
        ๒.๓  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
        ๒.๔  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามพนักงาน      
สวนตําบล  
        ๒.๕  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 
        ๒.๖  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
        ๒.๗  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแต เปนโทษสําหรับความผิด ท่ี ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ 
        ๒.๘  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 

  ๓.  ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและอัตราคาจาง 
        (ตามเอกสารแนบทาย ภาคผนวก ข) 
 

  ๔.  ระยะเวลาการรับสมัคร สถานท่ีรับสมัคร และคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
        ผูท่ีมีความประสงคจะสมัครเปนพนักงานจาง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พรอมหลักฐานดวยตนเองไดท่ี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลแมสา ระหวางวันท่ี 
13 – 21 กรกฎาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ   
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 5.  คาธรรมเนียมการสมัคร  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนงละ 100 บาท (หนึ่งรอย-
บาทถวน) คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ 
 

6.  เอกสารหลักฐานการสมัคร ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครพรอมหลักฐาน
ดังตอไปนี้ 
      6.๑  ใบสมัครตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลแมสา   จํานวน  ๑  ฉบับ 
      6.๒  สําเนาวุฒิการศึกษา   จาํนวน  ๑  ฉบับ 
      6.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบบั 
      6.๔  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
      6.๕  ใบรับรองแพทยปริญญา ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีกําหนดไวในประกาศ 
กําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนของพนักงานสวนตําบล (ออกใหไมเกิน ๑ เดือน)   จาํนวน  ๑  ฉบับ 
      6.๖  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป 
      6.๗  หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถามี)  

     6.8  หลักฐานเก่ียวกับการเกณฑทหาร (ถามี) 
      6.9  หนังสือรับรอง ใบประกาศ หรือทักษะในงานท่ีปฏิบัติ (ถามี) 
      สําเนาภาพถายเอกสารทุกฉบับใหใชกระดาษ A๔ เทานั้น และรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
 

 สําหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผู มีคุณสมบัติ ท่ัวไปและ               
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใด         
มีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลแมสาจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ  
ในการสมัครสอบ และไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือก 
 

 7.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีใน
การประเมิน 
      7.๑  องคการบริหารสวนตําบลแมสา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร พรอมท้ัง
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมิน  ในวันท่ี 23 กรกฎาคม ๒๕๖4  ณ  บอรดขาวสารประชาสัมพันธ
ขององคการบริหารสวนตําบลแมสา หรือสอบถามทางโทรศัพทได ท่ีหมายเลข ๐๕๔ ๗๑๘ ๙๔๔ หรือท่ี 
www.maesalocal.go.th 
      7.2  ใหผูเขารับการเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
    (๑)  แตงกายใหสุภาพเรียบรอย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษ 
สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน ประพฤติตนเปนสุภาพชน 
    (๒)  นําบัตรประจําตัวประชาชนและบตัรประจําตัวผูสมัครมาแสดงในวันเลือกสรรดวย 
    (๓)  ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ีดําเนินการ
เลือกสรรโดยเครงครัด 
  หากผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไมไดรับ
อนุญาตใหเขารับการคัดเลือก และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนได 
 

 8.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร   
     การสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยวิธีการประเมินสมรรถนะตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมสา

กําหนด รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 
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 9.  การประกาศผลและการข้ึนบัญชี 

       9.๑  การข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะข้ึนบัญชีจากผูท่ีไดคะแนนประเมิน
สมรรถนะรวมสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับ 

       9.๒  บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก กําหนดใหบัญชีมีอายุไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันประกาศรายชื่อ
ผูผานการคัดเลือกได เวนแตองคการบริหารสวนตําบลแมสา มีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนั้นอีก และ
ไดข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก 

       อนึ่ง สําหรับการสรรหาครั้งนี้ ผูสมัครไดตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร หากองคการบริหารสวนตําบลแมสาตรวจสอบภายหลัง
แลวพบวาผูสอบแขงขันเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด องคการบริหารสวนตําบลแมสา 
จะถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับการสอบแขงขันไดและขอสงวนสิทธิ์ในการทําสัญญาจาง หรือ
ยกเลิกสัญญาจางกรณีไดทําสัญญาจางไปแลว 

 

 10.  การทําสัญญาจาง 
        ผูผานการสรรหาจะไดทําสัญญาจางตามลําดับในบัญชีผูสรรหาไดในตําแหนงดังกลาวขององคการ
บริหารสวนตําบลแมสา ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนาน (ก.อบต.จังหวัด
นาน) หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนาน มีแนวทางปฏิบัติในทางใดองคการบริหารสวนตําบล     
แมสาจะถือปฏิบัติตามนั้น 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

    (นายธนสรรพ  พิมสาร) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ภาคผนวก ก) 
 

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
(แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสา  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564) 

 
 
 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะ ท่ีจําเปนตองใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมสากําหนด  โดยประเมินวิธีสัมภาษณและหรือทดสอบทักษะ
เฉพาะของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนด  ดังนี้ 
 

1. การทดสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคล 
ทดสอบความรูความสามารถดานวิชาการ หรือทักษะเฉพาะบุคคลในดานตาง ๆ ท่ีมีความ

จําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน (โดยวิธีการสอบขอเขียน หรือการทดสอบปฏิบัติอ่ืน ๆ หรือท้ัง 2 วิธี ตาม
ความเหมาะสม) 

2. คุณลักษณะสวนบุคคลและความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง หนาท่ี โดยพิจารณาจากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน บุคลิก ลักษณะ ทวงที วาจา อารมณ ทัศนคติ และโดยการสัมภาษณ
ความรูเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีรับสมัคร 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (ภาคผนวก ข) 
 

รายละเอียดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและอัตราคาจาง 
(แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสา ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม ๒๕๖4) 

 
ตําแหนง  พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

   สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมสา 
 
หนาท่ี ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งทายมาตรฐานกําหนดตําแหนงนี้ หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  มีความรู ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไดเปนอยางดี และไดรับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมาย  (ใบอนุญาตขับข่ี ประเภทท่ี ๒) 
 

ระยะเวลาการจาง 
  ทําสัญญาจางไมเกิน 1 ป  และไมกอนวันท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนาน       
(ก.อบต.จังหวัดนาน)  มีมติใหความเห็นชอบการจาง 
 

อัตราคาตอบแทน 
  ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท และคาครองชีพชั่วคราว เดือนละ 
1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

(ภาคผนวก ข) 
 

รายละเอียดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและอัตราคาจาง 
(แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสา ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม ๒๕๖4) 

 
ตําแหนง  พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีงานธุรการ  

   สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมสา 
 
หนาท่ี ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏบิัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ซ่ึงมีลักษณะงานปฏิบัติเก่ียวกับการราง โตตอบ 
บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการ
เก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การ
รวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม  
  1. ปฏิบัติหนาท่ีงานธุรการ งานสารบรรณ การรับ – สงหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การ
รางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตาง ๆ 
  2. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ เพ่ือสะดวกตอการคนหาและเปนหลักฐาน
ทางราชการ 
  3.  ตรวจสอบและสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 
  4.  อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ผูมาติดตอ
ราชการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการปฏิบตัิงานเปนไปดวยความราบรื่น 
  5.  จัดเตรียม จัดทํา และรวบรวมเอกสารประกอบโครงการตาง ๆ ของกองชาง 
  6.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
 

ระยะเวลาการจาง 
  ทําสัญญาจางไมเกิน 1 ป  และไมกอนวันท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนาน       
(ก.อบต.จังหวัดนาน)  มีมติใหความเห็นชอบการจาง 
 

อัตราคาตอบแทน 
  ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท และคาครองชีพชั่วคราว เดือนละ 
1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ภาคผนวก ข) 
 

รายละเอียดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและอัตราคาจาง 
(แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสา ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม ๒๕๖4) 

 
ตําแหนง  พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีซอมบํารุงไฟฟา  

   สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมสา 
 
หนาท่ี ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1. สํารวจ ประมาณการ ติดต้ัง ซอม ปรับปรุง ควบคุมการใชงาน ดูแล บํารุงรักษา และใชงาน
เครื่องมือ อุปกรณ ระบบไฟฟา เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการ
ของหนวยงานภายในและภายนอก 

2. จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพ่ือการวางแผนบํารุงรักษา 
3. เบิกจาย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมี

จํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
4. ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอก

หนวยงาน เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
 

ระยะเวลาการจาง 
  ทําสัญญาจางไมเกิน 1 ป  และไมกอนวันท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนาน       
(ก.อบต.จังหวัดนาน)  มีมติใหความเห็นชอบการจาง 
 

อัตราคาตอบแทน 
  ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท และคาครองชีพชั่วคราว เดือนละ 
1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดการบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดตําแหนงประเภทวิชาการ 

แนบทายคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลแมสา ท่ี ๑๘/๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ/สาขา สอบแขงขันได ตําแหนงท่ีบรรจุและแตงตั้ง เงินเดือน ตั้งแตวันท่ี 
ตําแหนง ประกาศผลสอบของ ตําแหนง ตําแหนงประเภท ระดับ เลขท่ี ข้ัน อัตรา 

๑ นางสาววาสนา สิทธิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาบริหารธุรกิจ 

นักวิชาการศึกษา กสถ. 
ลงวันท่ี ๓๐ พ.ย.๒๕๖๐ 

นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ ๒๕-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ ๙.๕ ๑๕,๐๖๐ ๑ ก.พ.๒๕๖๑ 





 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 


