
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแมนะ 
เร่ือง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

*************************** 

  ดวยสำนักงานเทศบาลตำบลแมนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะ
ดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
กรอบอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566)   

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ 3/2547 เม่ือ
วันที่ 26 มีนาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม สำนักงานเทศบาลตำบลแมนะ อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางเทศบาล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังตอไปนี้   

  ๑. ตำแหนงที่รับสมัคร พนักงานจางทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

  ตำแหนง พนักงานขับรถยนต (สังกัดสำนักปลัดเทศบาล)            จำนวน 1  อัตรา 

  ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 
 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ดังตอไปนี้  

 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๔ ของประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๔7 ดังน้ี 
         (๑) มีสัญชาติไทย 
         (๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป 
         (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
         (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สำหรับ
พนักงานเทศบาล 
         (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
         (๖) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น 

       (๗) ไมเปนผูเคยตองไดรับโทษจำคกุ โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ใหจำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรฐั 
         (๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืพนกังานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของพนักงานจางใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้   
(ตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศฯ) 

  ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ใหผูป ระสงคจะสมัครขอและยื่น ใบสมัครพรอมหลักฐานด วยตน เองได ท่ี  สำนั กปลัด              

ฝายอำนวยการ งานการเจาหนาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแมนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันที่ 9 
ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) 

  ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
และครบถวน พรอมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองถูกตอง มายื่นในวันสมัคร ดังตอไปนี้   

๔.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถายครั้งเดียวไมเกิน ๖ 
เดือน) จำนวน 2 รูป 
  ๔.๒ สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
  ๔.๓ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรจริง)  
  ๔.๔ ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่กำหนด ออกใหไมเกิน ๑ เดือน จำนวน 
๑ ฉบับ 

๔.5 สำเนาหลักฐานเก่ียวกับการเกณฑทหาร (ถามี) 
  ๔.6 สำเนาหลักฐานอ่ืน เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถามี)  
  4.7 สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
  4.8 สำเนาใบอนุญาตเปนผูขับรถ ชนิดท่ีสอง จำนวน 1 ฉบับ   

  ๕. คาธรรมเนียมการสมัคร 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครในอัตรา ๑๐๐ บาท (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืน
ทุกกรณ)ี                   

๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
  6.1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาทำการเลือกสรร ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยปดประกาศไว
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแมนะ หรือติดตอสอบถามไดที่สำนักปลัด ฝายอำนวยการ งานการเจาหนาที่ สำนักงาน
เทศบาลตำบลแมนะ โทร. ๐-5304-6994-5 ตอ 12 ในวันและเวลาราชการ 
  6.2. ผูท่ีไมมีรายชื่อในการเขาทำการเลือกสรร มีสิทธ์ิย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมใหคณะกรรมการฯ 
พิจารณาเพื่อจะไดประกาศใหเปนผูมีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาทำการเลือกสรร ในวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563 
  6.3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาทำการเลือกสรรเพ่ิมเติม ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 

ใหเปนหนาที่ของผูสมัครท่ีตองไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเอง 

๗. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเปนตองใชสำหรับการ
ปฏิบัติงานในตำแหนงตามท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลแมนะกำหนด ดวยวิธีสอบสัมภาษณ หรือวิธีอื่นตามที่ 
สำนักงานเทศบาลตำบลแมนะกำหนด ซึ่งประกอบดวย 

 (ก) ความรูความสามารถทั่วไปเก่ียวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (แบบปรนัย) 

(ข) ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนงเก่ียวกับการดูแลรักษา การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ
รถยนต (แบบปรนัย) 

(ค) คุณลักษณะสวนบุคคล ทดสอบสมรรถนะ (สัมภาษณ+ทดสอบขับ) 
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  ๘. เกณฑการตัดสิน   
การตดัสินวาผูใดผานการเลือกสรร จะตองไดคะแนนในแตละภาคไมนอยกวา รอยละ ๖๐  

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร ใหทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2563 โดยปดประกาศไว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแมนะ หรือติดตอสอบถามไดท่ี สำนักปลัด ฝายอำนวยการ 
งานการเจาหนาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแมนะ โทร. ๐-5304-6994-5 ตอ 12 

  ๑๐. การข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
๑๐.๑ การข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร จะเรียงลำดับท่ีจากผูผานการเลือกสรรที่ได

คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ และถาหากคะแนนสูงสุดเทากันใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจำตัวผูมาสมัครกอนเปนผู
อยูในลำดับกอน 

๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร กำหนดใหบัญชีมีอายุใชไดไมเกิน 1 ป นับจากวัน
ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ท้ังน้ี หากสำนักงานเทศบาลตำบลแมนะ มีการสรรหา และเลือกสรรในตำแหนง
เดียวกันอีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งใหมบัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งกอน ในตำแหนงเดียวกันถือวา
ยกเลิก 

  ๑๑. การบรรจุและแตงต้ัง 
  ผูผานการเลือกสรรในตำแหนงดังกลาว จะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานจางของสำนักงาน
เทศบาลตำบลแมนะ ตามลำดับที่ในบัญชีผูผานการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม (ก.ท.จ.เชียงใหม)       

อนึ่ง สำหรบัการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางครั้งนี้ผูสมัครไดตรวจสอบ และรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏวา
ผูเขารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง สำนักงานเทศบาลตำบล    
แมนะ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและทำสัญญาจาง และจะยกเลิกสัญญาจางในกรณทีี่ไดทำสัญญาจางแลว 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  8  ตุลาคม  ๒๕63 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายรุงโรจน  ดวงดี) 
นายกเทศมนตรตีำบลแมนะ 


