
 
 
 
 
 

                                 ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ ้
            เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

……………………………………………………………………. 
 

   

  ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้  ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  ประกอบ
กับมาตรา  24  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  4  ข้อ  18  ข้อ  19  และ
ข้อ  20  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2559  เทศบาลเมืองแม่โจ้  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  1.  ต าแหน่งพนักงานจ้างท่ีรับสมัครและระยะเวลาการจ้าง 
             1.1  พนักงานจ้างท่ัวไป  3  ต าแหน่ง  จ านวน  15  อัตรา  คือ 

1) คนงานทั่วไป  สังกัดส านักปลัดเทศบาล   จ านวน  4  อัตรา 
2) คนงานทั่วไป  (เก็บเงินค่าขยะ)  สังกัดกองคลัง  จ านวน  6  อัตรา 
3) คนงานทั่วไป  สังกัดกองสาธารณสุขฯ    จ านวน  1  อัตรา 
4) พนักงานขับรถยนต์  สังกัดส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  1  อัตรา 
5) พนักงานขับรถยนต์  สังกัดกองสาธารณสุขฯ   จ านวน  2  อัตรา 
6) พนักงานดับเพลิง  สังกัดส านักปลัดเทศบาล   จ านวน  1  อัตรา   
  

     1.2  ระยะเวลาการจ้าง  
      พนักงานจ้างทั่วไป  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1  ปี  โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการ
จ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ  1  ปี 

  ผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างมีสิทธิจะได้รับการพิจารณา    
เลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปีตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  
รวมทั้งอาจได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  อีก  เช่น  การลา  การได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา  การได้รับค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลางาน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าเบี้ยประชุม  การประกันสังคม  เป็นต้น 

   

2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     รายละเอียดตามภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศรับสมัคร 

 

  3. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง 
       3.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 

   (1)  มีสัญชาติไทย 
     (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีในวันปิดรับสมัคร 
              (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

/(4)  ไม่เป็น... 
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       (4)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (5)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ 
            (ก)  โรคเรื้อนในระบบติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ 
แก่สังคม 
            (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
            (ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
            (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
               (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง         
     (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
     (7)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
     (8)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

   (9)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ 
     (10)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น   
 

          4.  วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
      วิธีการสรรหาและการเลือกสรรให้เป็นไปตามรายละเอียดตามภาคผนวก  ก  แนบท้าย
ประกาศรับสมัคร 
 

          5.  การรับสมัครสรรหาและการเลือกสรร  
                5.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่น     
ใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่  20  - 29  มกราคม  2563  เฉพาะวันท าการ  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 12.00 น.  
และเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่  โดยสอบถามรายละเอียดได้ท่ีเบอร์โทรศัพท ์ 0-5349-8621  ต่อ  206            

          5.2  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมในวันสมัครจ านวน  100.-  บาท   
 

         5.3  หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
              (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด  3 x 4  ซ.ม. (1 นิ้ว)    
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี  (นบัถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป  (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 
      (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
             (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 

/(4)  เอกสาร... 
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              (4)  เอกสารทางทหาร  (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย)  พร้อมส าเนาอย่างละ  2  ฉบับ  
(ถ้ามี)  คือ   

       (4.1)  หนังสือส าคัญ  (แบบ สด.8)  หรือ 
       (4.2)  ใบส าคัญ  (แบบ  สด.9)  หรือ 
       (4.3)  ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ  (สด.43)   

              (5)  ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
จ านวน  1  ฉบับ   ซึ่ งแสดงว่าไม่ เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล              
เรื่อง  ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน 2545  
               (6)  ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ จ านวน  1  ฉบับ  (ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์)   
    (7)  ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้ าประกันในการท างานของผู้สมัคร  จ านวน  1  ฉบับ  
โดยต้องเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ระดับช านาญงาน  หรือระดับช านาญการขึ้นไป  หรือเทียบได้    
ไม่ต่ ากว่านี้  ส าหรับต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (เก็บเงินค่าขยะ) 

 (8)  หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  
เป็นต้น  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว  ชื่อสกุลในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 

 

   ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด  เอ 4 เท่านั้น  โดยให้ผู้สมัคร
เขียนว่า  “รับรองส าเนาถูกต้อง”  และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

               5.4  เงื่อนไขการรับสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
            ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
          ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  หรือ
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง  
หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  เทศบาลเมืองแม่โจ้จะไม่รับสมัคร  หรืออาจถอนชื่อ
ผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ตามแต่กรณี  และเทศบาลเมือง
แม่โจ้จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ          
             ทั้งนี้  ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงต าแหน่งเดียว  หากภายหลังพบว่าผู้สมัคร  ได้สมัคร
หลายต าแหน่งพร้อมกัน  เทศบาลเมืองแม่โจ้จะตัดสิทธิการสมัครในต าแหน่งที่สมัครภายหลัง  และจะเลือกต าแหน่ง
ที่ผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครก่อนเพียงหนึ่งต าแหน่งเท่านั้น 
 

  6. ก าหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมิน
สมรรถนะ)  และก าหนดวันเวลา  และสถานที่ในการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ) 
      6.1  เทศบาลเมืองแม่โจ้จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและการเลือกสรร     
(การประเมินสมรรถนะ)  ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563  ณ  ส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  0 – 5349 – 8621  ต่อ 206  และทาง  Website  www.maejocity.go.th 
    
 

                    /6.2  หลักสูตร... 
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         6.2  หลักสูตรและวิชาที่ก าหนดในการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  
รายละเอียดตามภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศ        

           7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร 
       เทศบาลเมืองแม่โจ้  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    
ในวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  โดยปิดประกาศไว้  ณ  ปูายประชาสัมพันธ์  ชั้น  2  ส านักงานเทศบาลเมือง    
แม่โจ้  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  และทาง  Website  www.maejocity.go.th 
 

          8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร 
       8.1  ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จะต้องเป็นผู้ที่
ได้คะแนนสอบคัดเลือกในแต่ละภาควิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
       8.2 เทศบาลเมืองแม่โจ้จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  โดยเรียงล าดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สมัครสอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  มีเกณฑ์การตัดสิน  
คือ  กรณไีด้คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)  เท่ากัน  ให้ผู้ที่รับเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   

     8.3 เทศบาลเมืองแม่โจ้จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกสรรไว้เป็นเวลาไม่เกิน      
1 ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกสรร  แต่ถ้ามีการสรรหาและการเลือกสรรอย่าง
เดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

 

  9.  เงื่อนไขการจ้างและการแต่งตั้ง 
       ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในอัตราต าแหน่ง
ว่างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามระยะเวลาที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับการอนุมัติตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  และได้รับ
ค่าตอบแทนตามหมวด  5 ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2559  กรณีผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกสรรได้และถึงล าดับที่ที่ได้รับการจัดจ้าง
และแต่งตั้งมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าในประกาศฯ นี้  จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ  เพ่ือประโยชน์ของตนเอง
ไม่ได ้
  ส าหรับต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (เก็บเงินค่าขยะ)  ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องท า
สัญญาจ้างและสัญญาค้ าประกัน  โดยสัญญาค้ าประกันต้อง มีข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ระดับ      
ช านาญงาน  หรือระดับช านาญการขึ้นไป  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  เป็นผู้ค้ าประกันในการท าสัญญาค้ าประกันกับ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

 

  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีไว้มากกว่าจ านวนอัตราว่าง  หากภายหลังมีอัตรา
ว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ้พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้  ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ 
ก็ได้  เพื่อประโยชน์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ในการบริหารจัดการแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

                     /เทศบาล... 
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  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานจ้างด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่ วยเหลือให้ท่าน
ได้รับการคัดเลือก  หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้  โปรดอย่าได้หลงเชื่อ  และแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาและการเลือกสรร  และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ทราบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0 – 5349 – 8621  เพ่ือ
จะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2563  
 
 
      (ลงชื่อ) 
                 (นายวิรัช  จิโรจน์พงศา) 

                   ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                        นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ ้

เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่

ลงวันที่  10  มกราคม  2563 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
 

1. ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  จ านวน  5  อัตรา 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในแต่ละหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. รับผู้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 

          2.  มีความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่   
3.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  วิริยะอุตสาหะ  

 

  อัตราค่าตอบแทน 
  -  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000. –  บาท  และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตาม
ระเบียบฯ   
 

 

  วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
  คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้             
  -  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(100  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากสมรรถนะ  ได้แก่  ความรู้  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  คุณสมบัติ         
ส่วนบุคคล  เช่น  ประวัติส่วนตัว  การท างาน  และพฤติกรรมอื่น ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  ท่วงทีวาจา  ทัศนคต ิ คุณธรรม  
จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมด้านต่าง ๆ 
 
2. ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (เก็บเงินค่าขยะ)  จ านวน  6  อัตรา 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  การน าส่ง
เงินค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย  การส ารวจข้อมูลจ านวนของผู้ใช้บริการกับฝุายเก็บและขนขยะมูลฝอย  
การประสานงานและดูแลช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับมอบหมายในการแจ้งขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชนและกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ภายในชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย  และปฏิบัติงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
2. รับผู้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 

          2.  มีความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่   
3.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  วิริยะอุตสาหะ  
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  อัตราค่าตอบแทน 
  -  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000. –  บาท  และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตาม
ระเบียบฯ   
 

  วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
  คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้             
  -  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(100  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากสมรรถนะ  ได้แก่  ความรู้  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  คุณสมบัติ        
ส่วนบุคคล  เช่น  ประวัติส่วนตัว  การท างาน  และพฤติกรรมอื่น ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  ท่วงทีวาจา  ทัศนคต ิ คุณธรรม  
จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมด้านต่าง ๆ 
หมายเหตุ :  ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างและสัญญาค้ าประกัน  โดยสัญญาค้ าประกัน
ต้องมีข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ระดับช านาญงาน  หรือระดับช านาญการขึ้นไป  หรือเทียบได้          
ไม่ต่ ากว่านี้  เป็นผู้ค้ าประกันในการท าสัญญาค้ าประกันกับเทศบาลเมืองแม่โจ้   โดยให้ยื่นหลักฐานส าเนาบัตร
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ค้ าประกันในวันสมัคร 
  
3. ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์    จ านวน  3  อัตรา 
 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานขับรถยนต์  บ ารุงรักษาเบื้องต้น  ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องยนต์           

เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  อัตราค่าตอบแทน 
  -  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000. –  บาท  และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตาม
ระเบียบฯ   
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. รับผู้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 

  2.  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการขับรถยนต์  และต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามกฎหมาย  (โดยยื่นหลักฐานส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์  จ านวน  1  ฉบับ  ในวันสมัคร)   

          3.  มีความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่   
 4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  วิริยะอุตสาหะ  

 

  วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
  คณะกรรมการฯ  ก าหนดหลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  (การประเมินสมรรถนะ)  ดังนี้             
  -  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  100  คะแนน   โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์  (50  คะแนน)  ซึ่งจะประเมินจากประวัติส่วนตัว  การท างาน และพฤติกรรมอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏ  เช่น  
บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการขับขี่รถยนต์  เป็นต้น  
และการสอบปฏิบัติ  (50  คะแนน)  โดยทดสอบการขับรถยนต์  การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้นที่เหมาะสมแก่
การปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ 
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4. ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  จ านวน  1  อัตรา 
 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ท าหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ ารถบรรทุกน้ า ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ าหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. รับผู้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 

  2.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ
น้ ายาเคมีต่าง ๆ  หรือ  ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย  หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการมาแล้ว  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้  (โดยให้ยื่นหลักฐานส าเนาประกาศนียบัตรฯ         
ในวันสมัคร) 
 

  อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.- บาท  และได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบฯ 

 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
  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 หรือความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานปูองกันอัคคีภัย  และ        
สาธารณภัย  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ 
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