
 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลแมวิน 
    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

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

   

   ดวยองคการบริหารสวนตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ประสงคจะดำเนินการ     
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 ขอ 18, 19, 20, 23 จึงประกาศรับสมัครบุคคล    
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

          1.  ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตำแหนงที่รับสมัคร  

พนักงานจางตามภารกิจ 
- ตำแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)    จำนวน  4 อัตรา  

 พนักงานจางทั่วไป 
  - ตำแหนงพนักงานขับรถยนต    จำนวน  1 อัตรา 

          2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
    ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 แหง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ำกวา  18  ป  และไมเกิน  60  ป  
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลกำหนด ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรอืในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6)  ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถิ่น 
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  

        เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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           (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน 
อ่ืนของรฐั 
           (9)  ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจางของราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
                  (10)  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
                  (11)  ไมมีประวัติการกระทำผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 
                 องคการบริหารสวนตำบลแมวิน ไมรับสมัครพระภิกษุ สามเณร ตามหนังสือกรมสารบรรณ 
คณะรัฐมนตรี ฝายบรหิาร ที่ นร.89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในขอ 5 ของคำสั่ง 
มหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2521   
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงและอัตราคาตอบแทน 

  ผูสมัครสอบตำแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนั้นตามบัญชีลกัษณะงาน 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงและอัตราคาตอบแทนของพนักงานจาง ตามเอกสารแนบทายประกาศ 
(ภาคผนวก ก)     

                3. การรับสมัคร  
     3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                  ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันท่ี       
30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม   2565  ณ สำนักปลัด ชั้น 2 องคการบริหารสวนตำบลแมวิน อำเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดไดที่ งานบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท  
0–5302-7777 ตอ 17 หรือดูรายละเอียดไดที่ http://www.maewin.net 

   3.2  เอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
                 ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครพรอมหลักฐาน  ซึ่งผูสมัครไดรับรอง
สำเนาถูกตอง  และลงลายมือชื่อกำกับไวในเอกสารทุกฉบับ  ดังตอไปนี้ 
  (๑) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ  ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  
   ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป จำนวน   3   รูป   
  (๒) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่สมัครสอบคัดเลือก  
   (ตามเอกสารแนบทายประกาศ)     จำนวน   ๑   ฉบับ 
  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๑   ฉบับ 

(๔)  สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน ๑  ฉบับ 
(๕)  ใบรับรองแพทย  ออกใหไมเกิน  ๑  เดือน     จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๖)  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายกำหนด สำหรับผูสมัครพนักงานจางทั่วไป 

ตำแหนง พนักงานขับรถยนต จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๗) หนังสือรับรองการทำงานจากนายจางหรือหนวยงานสำหรับตำแหนงผูดูแลเดก็ (ทักษะ) 

จำนวน 1 ฉบับ 
(๘) หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือ

รับรองการทำงานจากหนวยงานหรือนายจางเดิม ฯลฯ พรอมสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ 
 *(เอกสารท่ีใชในการสมัครไมสงคืนทุกกรณี)  

  สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ใหผูสมัครตรวจสอบรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏวาผูสมัคร
รายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  องคการบริหารสวนตำบลแมวิน  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครและไมมีสิทธิไดรับการจางเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลแมวิน 
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                  3.3  คาธรรมเนียมการสมัคร    
                    - พนักงานจางตามภารกิจ      ตำแหนงละ  100  บาท 
          - พนักงานจางทั่วไป  ตำแหนงละ    50  บาท  
   ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลแมวินจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น         

  3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 

   ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา 
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นเอกสารในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด     
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่สมัคร
อันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและ
การไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรบัผูนั้นตั้งแตตน 

              4. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ 
  องคการบริหารสวนตำบลแมวิน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ ณ บอรด
ประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบลแมวิน และทางเว็บ ไซตขององคการบริหารสวนตำบลแม วิน 
http://www.maewin.net หรือสามารถสอบถามรายละเอียดไดทางหมายเลขโทรศัพท 0-5302-7777-9     
ตอ 17 ในวันและเวลาราชการ 

        ทั้งนี้  หากคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ตรวจพบภายหลังวาผูสมัครใด           
มีคุณสมบัติไมตรงตามกำหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิผูนั้นมิใหเขารับการคัดเลือก 
หรือพิจารณาไมใหผานการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
 

                5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  5.1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
  5.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง 
  5.3 ภาคความรูความเหมาะสมกับตำแหนง   

(รายละเอียดตาม ผนวก ข. ทายประกาศนี้) 

 

6. สถานที่สอบ วันและเวลาที่สอบ 
 6.1  กำหนดสอบความรูความสามารถท่ัวไป (ขอเขียน ) ในวันที่  2  สิ งหาคม 2565             

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมวิน 
 6.2 กำหนดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565         

เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมวิน หรือบริเวณที่ทำการองคการ
บริหารสวนตำบลแมวิน หรือที่คณะกรรมการกำหนด 

 6.3 กำหนดสอบภาคความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) จะประกาศใหทราบ       
ในภายหลัง 
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7. หลักเกณฑการตัดสินผูที่ไดรับการสรรหาและการเลือกสรร 

     การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบแขงขันไดคะแนนแตละภาค   
ท่ีสอบไดไมต่ำกวารอยละ 60 โดยเรียงอันดับผูสอบคัดเลือกไดจากคะแนนมากท่ีสุดไปหานอยที่สุด ในกรณีมีผูสอบ
คัดเลือกไดคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจัดลำดับ ดังนี้ 

 7.1 กรณีผูที่ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหนงมากกวา
เปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา 

 7.2 ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ ใช เฉพาะตำแหนงเทากันใหผู ไดคะแนน             
ในภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา 

 7.3 ถายังไดคะแนนเทากันอีกก็ใหผูไดรบัหมายเลขประจำตัวสอบกอน เปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา 
(การใหหมายเลขประจำตัวสอบ จะใหกอน - หลัง ตามลำดับท่ีสมัครสอบ) 

8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 
                องคการบริหารสวนตำบลแมวิน จะประกาศรายชื่อผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรเปน
พนักงานจางตามลำดับคะแนนที่สอบได  ณ บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบลแมวิน อำเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม หรือทางเว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลแมวิน http://www.maewin.net โดยการขึ้นบัญชีผูที่
ผานการเลือกสรร มีกำหนดระยะเวลา 1 ป นับจากวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรบัสมัครตำแหนงที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี  

       9. การสั่งจางและแตงตั้งเปนพนักงานจาง 
      9.1 องคการบริหารสวนตำบลแมวิน จะแตงตั้งผูสอบแขงขันไดตามลำดับในบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดในแตละตำแหนง โดยไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลกอน จึงจะทำสัญญาจางได 
  9.2 องคการบริหารสวนตำบลแมวิน ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางดังกลาวในรูป
ของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรูความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยาหลงเชื่อหรือยอม  
เสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบไดและหากไดทราบขาวประการใด
ท่ีเก่ียวกับการแอบอาง หรือทุจริตเพ่ือใหสอบได โปรดแจงคณะกรรมการดำเนินการสรรหาไดทราบ ท่ีหมายเลข
โทรศัพท 0-5302-7777-9 ตอ 13 (นายสงกรานต  ศรีจันทร ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมวิน) 
เพ่ือจักไดดำเนินการตามกฎหมายตอไป 

 

               จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

   

(นางเกศริน  ตุนแกว)  
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมวิน 

 

 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลแมวิน  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันท่ี 15 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
**************************************************** 

พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีทักษะ) 
 ตำแหนง ผูดูแลเดก็ (ทักษะ) 
สังกัด  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

       กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงโดยใชทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งจะตอง  
เปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ำกวา ๕ ป  และทักษะของบุคคลดังกลาว       
จะตองสามารถพิสูจน ให เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจาง            
หรือหนวยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ 
(รายละเอียดตามหนังสอื สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๒ ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔)   
  หนาที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูพัฒนา ผูเรยีน ปฏิบัติงาน
วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยจะตองผาน การเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงต้ังใหดำรงตำแหนง ใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและ
สติปญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตาม มาตรฐานที่เก่ียวของและ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการ

หลากหลาย โดยเนนผูเรยีนเปนสำคัญ  
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะที่พึงประสงคและคุณลักษณะ

ตามวัย  
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรยีน  
๕. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
6. ทำนุบำรุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. ความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 

 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
พนักงานจางตามภารกิจใหไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ  9,400 บาท เงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว ตามคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด    

สำหรับเงินคาตอบแทนและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด และใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด 

ระยะเวลาจาง 
ทำสัญญาจางคราวละไมเกิน 4 ป โดยตองเขารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ

การประเมินของพนักงานจางทุกป 



 
 
 

ภาคผนวก ก 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลแมวิน  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันท่ี 15 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
**************************************************** 

พนักงานจางทั่วไป 
 ตำแหนง พนักงานขับรถยนต 
สังกัด  

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมวิน 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

       มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
รถยนต มีใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายกำหนด 
  หนาทีค่วามรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนตสวนกลาง ตลอดจนบำรุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆนอย ๆ ของ
รถยนต หรือปฏิบัติงานอื่นใดท่ีเก่ียวของและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
เพ่ือขับรถยนต ตลอดจนบำรุงรกัษาและแกไขขอขัดของเล็กๆนอย ๆ ของรถยนต หรือปฏิบัติงาน

อ่ืนใดที่เก่ียวของและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
พนักงานจางตามภารกิจใหไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท เงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว ตามคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด    

สำหรับเงินคาตอบแทนและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด และใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด 

ระยะเวลาจาง 
-   ทำสัญญาจางไมเกินคราวละ 1 ป 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลแมวิน  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันท่ี 15 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
**************************************************** 

สมรรถนะ การประเมินสมรรถนะ พนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) ผูสมัคร    
ตองเขารับการประเมนิสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินดังตอไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  
-ความรูเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
-นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น 
- ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่  
-ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขจนถึงปจจุบัน 
-ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   

100 โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) 
-ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตำแหนงท่ีเหมาะสมแกการปฏิบัติ
หนาที่   

100 โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) 
-พิจารณาจากความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประวัติการทำงาน 
-พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
-พิจารณาจากบุคลิกภาพท่ัวไป มนุษยสัมพันธ และทัศนคติ 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

คะแนนรวม 300  
 

    **หมายเหตุ ผูท่ีเขารับการทดสอบไมผานการทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) จะไมมี
สิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลแมวิน  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันท่ี 15 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
**************************************************** 

สมรรถนะ การประเมินสมรรถนะ พนักงานจางทั่วไป ตำแหนง พนักงานขับรถยนต ผูสมัครตองเขารับ  
การประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินดังตอไปนี้ 

 
สมรรถนะ คะแนน

เตม็ 
วิธีการประเมิน 

ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  
-ความรูเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
-นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น 
- ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่  
-ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขจนถึงปจจุบัน 
-ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   

100 โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) 
-ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตำแหนงที่เหมาะสมแกการปฏิบัติ
หนาที่   

100 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) 
-พิจารณาจากความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประวัติการทำงาน 
-พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
-พิจารณาจากบุคลิกภาพท่ัวไป มนุษยสัมพันธ และทัศนคติ 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

คะแนนรวม 300  
    **หมายเหตุ ผูท่ีเขารับการทดสอบไมผานการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) จะไมมีสิทธิเขารบัการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


