
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

……………………………………………………………………. 
   

  ตามที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็น   
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2562  ประกอบด้วยต าแหน่งพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  6  ต าแหน่ง  จ านวน  7  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป  3  ต าแหน่ง  จ านวน  18  อัตรา  โดยไดก้ าหนด
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 12 มีนาคม 2562  นั้น 
 

  บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวฯ  เรียบร้อยแล้ว  อาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  20  
มิถุนายน  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2559  หมวด  4  การสรรหาและการเลือกสรร     
ข้อ  18  และข้อ  19  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้  ดังนี้ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  (ผู้มีทักษะ)  ส านักปลัดเทศบาล 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายสุเนตร  ประเสริฐ ภ0101  
 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  (ผู้มีทักษะ)  ส านักปลัดเทศบาล
คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้                   
-  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  

(50  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากคุณสมบัติส่วนบุคคล  เช่น  ประวัติส่วนตัว  การท างาน และพฤติกรรมอ่ืน ๆ        
ที่ปรากฏ  เช่น  ท่วงทีวาจา  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น ต้น  และการสอบปฏิบัติ  
(50  คะแนน)  โดยทดสอบความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานประจ ารถดับเพลิง  และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ
ดับเพลิง  และน้ ายาเคมีต่าง ๆ หรือความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัย  และ        
สาธารณภัย  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ 

 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ)  ส านักปลัดเทศบาล 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นางสาววัชราภรณ์  ดาวเรือง ภ0201  

2. นางณัฐกาญจ์  วงศ์ใหญ่ ภ0202  

3. นางปราณี  ไชยมงคล ภ0203  
 

/วิธีการ... 
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วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ)  ส านักปลัดเทศบาล 
คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้             

  -  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
(100  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากสมรรถนะ  ได้แก่  ความรู้  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  เช่น  ความรู้ความ
ช านาญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน  ความรู้ความสามารถในด้านโภชนาการและพัฒนาการของเด็กก่อนวัย
เรียน  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก  และคุณสมบัติส่วนบุคคล  เช่น  ประวัติส่วนตัว  การท างาน 
และพฤติกรรมอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  ท่วงทีวาจา  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  ทั้งนี้  
คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ 

 

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  (ผู้มีทักษะ)  ส านักปลัดเทศบาล 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายสาธิต  ประดิษฐ์วนิช ภ0301  
 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) ส านักปลัดเทศบาล 
คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้             

  - ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน   โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
(50  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากประวัติส่วนตัว  การท างาน และพฤติกรรมอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  บุคลิกภาพ  
ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการขับขี่รถยนต์  เป็นต้น  และการสอบ
ปฏิบัติ  (50  คะแนน)  โดยทดสอบการขับรถยนต์  การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้นที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติ
หน้าที่  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ 

 

4. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ผู้มีคุณวุฒิ)  กองช่าง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นางสาวอรนภา  แสนเกรียง ภ0401  
 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) กองช่าง 
คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้ 

  1. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 100 คะแนน  และทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (ปรนัย/อัตนัย)  เพ่ือทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็นส าหรับงานธุรการ  งานสารบรรณ  ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ  
โครงสร้างการบริหารงานในท้องถิ่น  และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ   
  2. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์  ซึ่งจะประเมินจากประวัติส่วนตัว การท างาน และพฤติกรรมอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  
คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ 
 

/5. พนักงาน... 
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5. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่าง  (ผู้มีทักษะ)  กองช่าง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายอนุวัฒน์  กองค า ภ0501  
 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่าง  (ผู้มีทักษะ)  กองช่าง 
คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้              
- ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค) 100 คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  

(50  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากประวัติส่วนตัว  การท างาน และพฤติกรรมอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  บุคลิกภาพ  
ทัศนคต ิ คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  และการสอบปฏิบัติ  (50  คะแนน)  โดยทดสอบการซ่อม
บ ารุงติดตั้ง ปรับ ตรวจ แก้ไข ประกอบ และทดสอบเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้แรงงานกึ่งฝีมือการใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ด้านช่าง  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ด้านต่าง ๆ 
 

6. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  (ผู้มีทักษะ)  กองสาธารณสุขฯ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายเทอดศักดิ์  อินธิไชย ภ0601  
 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ (ผู้มีทักษะ) กองสาธารณสุขฯ 
คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้ 
-  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

(100  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากสมรรถนะ  ได้แก่  ความรู้  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  คุณสมบัติ         
ส่วนบุคคล  เช่น  ประวัติส่วนตัว  การท างาน  และพฤติกรรมอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  ท่วงทีวาจา  ทัศนคต ิ คุณธรรม  
จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมด้านต่าง ๆ 

 

7. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  (ส านักปลัดเทศบาล) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายสุริยัน  กันธา ท0101  
 

 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  (ส านักปลัดเทศบาล)  
  คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้             
  -  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
(50  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากคุณสมบัติส่วนบุคคล  เช่น  ประวัติส่วนตัว  การท างาน และพฤติกรรมอ่ืน ๆ        
ที่ปรากฏ  เช่น  ท่วงทีวาจา  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น ต้น  และการสอบปฏิบัติ  
(50  คะแนน)  โดยทดสอบความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานประจ ารถดับเพลิง  และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ
ดับเพลิง  และน้ ายาเคมีต่าง ๆ หรือความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัย  และ        
สาธารณภัย  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ 
 

 /8. พนักงาน... 
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8. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ส านักปลัดเทศบาล) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายมานิตย์  กันธา ท0201  

2. นางสาวลัดดาวัลย์  นิลคง ท0202  

3.  นางสาวกาญจนา  อ่ินแก้ว ท0203  

4. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีสกลวัฒน์ ท0204  

5. นางสาวมัลลิกา  ปัญญาแปง ท0205  

6. นางสาวพนิดา  จันสุภา ท0206  

7. นางสาวชนนิพัทธ์  พฤกษ์ทยานนท์ ท0207  

8. นายบุรุษเพชร  วงค์ค า ท0208  

9. นายเกียรติศักดิ์  ค าบัว ท0209  

10. นายโชคชัย  ชัยค า ท0210  
 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ส านักปลัดเทศบาล) 
  คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้             
  -  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(100  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากสมรรถนะ  ได้แก่  ความรู้  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  คุณสมบัติ         
ส่วนบุคคล  เช่น  ประวัติส่วนตัว  การท างาน  และพฤติกรรมอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  ท่วงทีวาจา  ทัศนคต ิ คุณธรรม  
จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมด้านต่าง ๆ 
 

9.  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (กองคลัง) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นางวราภรณ์  สุวรรณ ท0301  

2. นางสาวสุกัญญา  จี้เรือน ท0302  
 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (กองคลัง) 
  คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้   
 

/- ทดสอบ.... 
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            -  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(100  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากสมรรถนะ  ได้แก่  ความรู้  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  คุณสมบัติ         
ส่วนบุคคล  เช่น  ประวัติส่วนตัว  การท างาน  และพฤติกรรมอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  ท่วงทีวาจา  ทัศนคต ิ คุณธรรม  
จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมด้านต่าง ๆ 
 

10.  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (กองช่าง) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

1. นางสาวธนพร  หงส์หิรัญ ท0401  

2. นายอนวัช  สงวน ท0402  

3. นายดณภพ  กันทะ ท0403  
 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (กองช่าง) 
  คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้             
  -  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(100  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากสมรรถนะ  ได้แก่  ความรู้  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  คุณสมบัติ         
ส่วนบุคคล  เช่น  ประวัติส่วนตัว  การท างาน  และพฤติกรรมอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  ท่วงทีวาจา  ทัศนคต ิ คุณธรรม  
จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมด้านต่าง ๆ 

11.   พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายทวีศักดิ์  สอนดี ท0501  

2. นายอุดุมเดช  ลือขุนทด ท0502  

3. นางสาวมันฑาณี  ยากรณ์ ท0503  

4. นางสาวภัทรภรณ์ ชมชื่น สวสัดิ์ ท0504  

5. นางสาวพิมพา  โกมิตร์ ท0505  
 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้   

-  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(100  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากสมรรถนะ  ได้แก่  ความรู้  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  คุณสมบัติ         
ส่วนบุคคล  เช่น  ประวัติส่วนตัว  การท างาน  และพฤติกรรมอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  ท่วงทีวาจา  ทัศนคต ิ คุณธรรม  
จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมด้านต่าง ๆ 
 

/12. พนักงาน.... 
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12.   พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายวินัย  แจ้งถิ่นป่า ท0601  

2. นายประเทือง  อุ่นจิตร ท0602  
 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้   

- ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(100  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากสมรรถนะ  ได้แก่  ความรู้  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  คุณสมบัติ         
ส่วนบุคคล  เช่น  ประวัติส่วนตัว  การท างาน  และพฤตกิรรมอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  ท่วงทีวาจา  ทัศนคต ิ คุณธรรม  
จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมด้านต่าง ๆ 
 

  ในการนี้  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างฯ  จะด าเนินการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานจ้าง  ในวันที่  20  และ  21  มีนาคม  2562  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ า เภอสันทราย  จังห วัดเชียงใหม่   รายละเอียดก าหนดการสรรหาและการเลือกสรรและข้อปฏิบัติ                
ตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ 
 

  เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงขอประกาศให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  (ประเมินสมรรถนะ)  ตามตารางเวลาที่ได้ก าหนดไว้  
(ภาคผนวก  ก)  โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้
ด าเนินการสอบไปแล้ว  30  นาที   
 

  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเองขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้  วัน  เวลา  สถานที่  และรายละเอียดหลักสูตรและวิชาที่สอบได้  
โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ปิดประกาศไว้  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ชั้น  2  ส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอ    
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  และทาง  Website www.maejocity.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้  โทรศัพท์  0-5349-8621  ต่อ  206  ในวัน  
และเวลาราชการ 
  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2562    
 
 
 
 

        (ลงชื่อ) 
                   (นายเอกชัย   สายหยุด) 

   รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
                                                     นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

 
 

http://www.maejocity.go.th/


ภาคผนวก  ก  (หน้าที่ 1) 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ ้

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ลงวันที่  14  มีนาคม  2562 

 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  (ผู้มีทักษะ)  ส านักปลัดเทศบาล 

 

ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 
วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 

20 มีนาคม 2562 09.00 น. – 09.30 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

ห้องประชุมเทศบาล 
เมืองแม่โจ้  (ชั้น 3) 

 09.30 น. – 10.45 น. 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบปฏิบัติเพ่ือประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และงานดับเพลิง) 

ลานหน้าอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย   
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 13.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 
    

ห้องประชุม  (เล็ก) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

(ชั้น 3) 
 
 
 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ   
สอบไปแล้ว  30  นาที   
 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ)  ส านักปลัดเทศบาล 

 

ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 
วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 

20 มีนาคม 2562 13.00 น. – 13.30 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

ห้องประชุมเทศบาล 
เมืองแม่โจ้  (ชั้น 3) 

 13.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 
    

ห้องประชุม  (เล็ก) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

(ชั้น 3) 
 
 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ 
สอบไปแล้ว  30  นาที   
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก (หน้าที่ 2) 
 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  (ผู้มีทักษะ)  ส านักปลัดเทศบาล 

 

ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 
วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 

20 มีนาคม 2562 09.00 น. – 09.30 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเขา้รับการสรรหา
และการเลือกสรร 

ห้องประชุมเทศบาล 
เมืองแม่โจ้  (ชั้น 3) 

 09.30 น. – 10.45 น. 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบปฏิบัติเพ่ือประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติงานขับรถยนต์) 

ลานหน้าอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย   
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 13.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 
    

ห้องประชุม  (เล็ก) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

(ชั้น 3) 
 
 
 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ  
สอบไปแล้ว  30  นาที   
 
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ผู้มีคุณวุฒิ)  กองช่าง                                                             

 

ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 
วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 

20 มีนาคม 2562 09.00 น. – 09.30 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

ห้องประชุมเทศบาล 
เมืองแม่โจ้  (ชั้น 3) 

 09.30 น. – 11.30 น. 
 

- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
(ภาค ก) 
- สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  (ภาค ข) 

ห้องประชุมเทศบาล 
เมืองแม่โจ้  (ชั้น 3) 

 13.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 

ห้องประชุม  (เล็ก) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

(ชั้น 3) 
 

 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ   
สอบไปแล้ว  30  นาที   
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก (หน้าที่ 3) 
 
5. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่าง   (ผู้มีทักษะ)  ส านักปลัดเทศบาล 

 

ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 
วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 

20 มีนาคม 2562 09.00 น. – 09.30 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

ห้องประชุมเทศบาล 
เมืองแม่โจ้  (ชั้น 3) 

 09.30 น. – 10.45 น. 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบปฏิบัติเพ่ือประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติงานด้านช่าง) 

ลานหน้าอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย   
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 13.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 
    

ห้องประชุม  (เล็ก) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

(ชั้น 3) 
 
 
 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ  
สอบไปแล้ว  30  นาที   
 
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  (ผู้มีทักษะ)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 
วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 

20 มีนาคม 2562 13.00 น. – 13.30 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

ห้องประชุมเทศบาล 
เมืองแม่โจ้  (ชั้น 3) 

 13.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 
    

ห้องประชุม  (เล็ก) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

(ชั้น 3) 
 
 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ    
สอบไปแล้ว  30  นาที   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก (หน้าที่ 4) 
 

7. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  (ส านักปลัดเทศบาล) 

ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 
วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 

21 มีนาคม 2562 09.00 น. – 09.30 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

ห้องประชุมเทศบาล 
เมืองแม่โจ้  (ชั้น 3) 

 09.30 น. – 10.45 น. 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบปฏิบัติเพ่ือประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และงานดับเพลิง) 

ลานหน้าอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย   
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 10.45 น. เป็นต้นไป 
 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 
  

ห้องประชุม  (เล็ก) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

(ชั้น 3) 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ  
สอบไปแล้ว  30  นาที   
 

8. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ส านักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ) 
ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 

วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 
21 มีนาคม 2562 09.00 น. – 09.30 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

และการเลือกสรร 
ห้องประชุมเทศบาล 
เมืองแม่โจ้  (ชั้น 3) 

 09.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 
    

ห้องประชุม  (เล็ก) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

(ชั้น 3) 
 
 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ  
สอบไปแล้ว  30  นาที   
 

9. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 

วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 
21 มีนาคม 2562 09.00 น. – 09.30 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

และการเลือกสรร 
ห้องประชุมเทศบาล 
เมืองแม่โจ้  (ชั้น 3) 

 09.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 
    

ห้องประชุม  (เล็ก) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

(ชั้น 3) 
 
 

หมายเหตุ  :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ       
สอบไปแล้ว  30  นาที   



ภาคผนวก  ก (หน้าที่ 5) 
 

 
การแต่งกายและข้อปฏิบัติ 

1.  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรฯ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ/เรียบร้อย  (สุภาพสตรีให้สวม
กระโปรงและสวมรองเท้าหุ้มส้น/สุภาพบุรุษให้สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ) 

2.  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน
ก่อนเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรทุกครั้ง  และเคารพข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรที่
คณะกรรมการฯ  ไดก้ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

3.  คณะกรรมการฯ  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ  และให้ปฏิบัติตาม   
ข้อปฏิบัติที่คณะกรรมการควบคุมการสอบได้ชี้แจงในวันสอบและตามท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 

**ทั้งนี้  การพิจารณาอนุญาตให้เข้าห้องสอบให้เป็นอ านาจและดุลพินิจของคณะกรรมการควบคุม    
การสอบในการพิจารณาอนุญาต  
  
 

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


