
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

……………………………………………………………………. 
   

  ตามที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็น   
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้  ลงวันที่  10  มกราคม  2563  เพ่ือสรรหาบุคคลทั่วไปมาบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป  6  ต าแหน่ง  จ านวน  15  อัตรา  โดยได้ก าหนดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรรฯ ตั้งแต่วันที่ 20 - 29  มกราคม  2563  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. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  สังกัดส านักปลัดเทศบาล 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นางสาวสุธิพร  หลีจาง ท0101  

2. นายจิณณวัตร  ทาริเดช ท0102  

3. นางกมรา  จอมเดช ท0103  

4. นายชิติพัทธ์  จันชะนะกิจ ท0104  
 

  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. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  สังกัดส านักปลัดเทศบาล 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นางสาวอาภาภรณ์  เตรียม ท0201  
 

/วิธีการ... 
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  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 

 

3. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  สังกัดส านักปลัดเทศบาล 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายวีระศักดิ์  วิริยา ท0301  

2. นายวีราพัชร์  วัฒนวรางกูร ท0302  
 

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 หรือความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัย  และ        
สาธารณภัย  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ 

 

4. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (เก็บเงินค่าขยะ)  สังกัดกองคลัง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายเกียรติศักดิ์  กันธา ท0401  

2. นางสาวอัมวิกา  หน่อค า ท0402  

3. นางสาวเบญจวรรณ  ธรรมธิ ท0403  

4. นายกรณ์กวินท์  อินทอง ท0404  

5. นางสาวสุรีย์รัตน์  ปัญญาศรี ท0406  

6. นางสาวหนึ่งฤดี  พังแสงสุ ท0406  

7. นางสาวนิภาพร  ปัญญาแสง ท0407  
 

/วิธีการ... 
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  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 

. 

5. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายเรวัต  เวียงสุวรรณ ท0501  
 

  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 
 

6. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายพงษ์ศักดิ์  จินดา ท0601  

2. นายเกรียงศักดิ์  เทพินทร์ ท0602  
 

  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 

 
 

/ในการนี้... 
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  ในการนี้  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างฯ  จะด าเนินการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานจ้าง  ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ า เภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   รายละเอียดก าหนดการสรรหาและการเลือกสรรและข้อปฏิบัติ                
ตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ 
 

  เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงขอประกาศให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  (ประเมินสมรรถนะ)  ตามตารางเวลาที่ได้ก าหนดไว้  
(ภาคผนวก  ก)  โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้
ด าเนินการสอบไปแล้ว  15  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  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563    
 
 
 
 

        (ลงชื่อ) 
                   (นายวิรัช  จโิรจนพ์งศา) 

           ปลัดเทศบาล  ปฏิบตัิหน้าที่ 
                                                     นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


ภาคผนวก  ก  (หน้าที่ 1) 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ ้

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ลงวันที ่ 3  กมุภาพันธ์  2563 

 
1. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ส านักปลัดเทศบาล/กองสาธารณสุขฯ) 

ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 
 

วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2563 13.45 น. – 14.15 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

และการเลือกสรร 
ห้องประชุมสภาเทศบาล 

เมืองแม่โจ้   
 14.30 น. เป็นต้นไป 

 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  (ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 
    

ห้องประชุมสภาเทศบาล 
เมืองแม่โจ้   

 

 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ  
สอบไปแล้ว  15  นาที   
 
2. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (เก็บเงินค่าขยะ)  กองคลัง 

ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 
 

วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2563 13.45 น. – 14.15 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

และการเลือกสรร 
ห้องประชุมสภาเทศบาล 

เมืองแม่โจ้   
 14.30 น. เป็นต้นไป 

 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  (ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 
    

ห้องประชุมสภาเทศบาล 
เมืองแม่โจ้   

 

 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ  
สอบไปแล้ว  15  นาที   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก (หน้าที่ 2) 
 
3. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  (ส านักปลัดเทศบาล/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 
 

วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2563 09.30 น. – 09.45 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

และการเลือกสรร 
ลานหนา้อาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   

เทศบาลเมืองแม่โจ ้
 10.00 น. – 11.00 น. 

 
- สอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  (ภาค ค) 
(การสอบปฏิบัติเพ่ือประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติงานขับรถยนต์) 

ลานหนา้อาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   

เทศบาลเมืองแม่โจ ้

 13.45 น. – 14.15 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

ห้องประชุมสภาเทศบาล 
เมืองแม่โจ้   

 14.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  (ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 
    

ห้องประชุมสภาเทศบาล 
เมืองแม่โจ้   

 
 

 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ  
สอบไปแล้ว  15  นาที   
 

4. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

ตารางการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร 
วันที่ เวลา รายละเอียด ห้องสอบ/สถานที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2563 09.30 น. – 09.45 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

ลานหนา้อาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   

เทศบาลเมืองแม่โจ ้
 10.00 น. – 11.00 น. 

 
- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 
(การสอบปฏบิัติเพื่อประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติงานดา้นป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และงานดบัเพลิง) 

ลานหนา้อาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   

เทศบาลเมืองแม่โจ ้

 13.45 น. – 14.15 น. รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

ห้องประชุมสภาเทศบาล 
เมืองแม่โจ้   

 14.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  (ภาค ค) 
(การสอบสัมภาษณ์/การประเมิน
สมรรถนะ) 

ห้องประชุมสภาเทศบาล 
เมืองแม่โจ้   

 
 

 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบภายหลังจากได้ด าเนินการ  
สอบไปแล้ว  15  นาที   



 
ภาคผนวก  ก (หน้าที่ 3) 

 
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  
  
 

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


