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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร 

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕61 
**************** 

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ลงวันที่  5 
กุมภาพันธ์  2561  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 จ านวน 5 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง 
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวน 1 อัตรา 
ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 3 ปี 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จ านวน 1 อัตรา 
ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 3 ปี 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สังกัดส านักปลัด) จ านวน 1 อัตรา 
ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 3 ปี 
 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อัตรา 

- ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถแทรคเตอร์ – สังกัดส านักปลัด) จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลา
การจ้างคราวละ ไม่เกิน 1 ปี 

- ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป – สังกัดกองช่าง) จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราว
ละ ไม่เกิน 1 ปี 

รับสมัครระหว่างวันที่  12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561  นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ดังนี้ 
  ๑. รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

    บุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป แต่ละ
ต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 
  ๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
      ก าหนดการ สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่  22 กุมภาพันธ์  2561 
      - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา ๐๙.3๐ – ๑๐.30 น. 
      - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) เวลา ๑1.0๐ – ๑2.0๐ น. 
      - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ เวลา ๑๓.30 น. เป็นต้นไป 
      ณ  ห้องประชุม (กลางน  า) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
      คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
      ๓.๑ คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.) แต่ละภาคต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

/3.2 คะแนน .... 
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      ๓.๒ คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  โดยการสัมภาษณ์ ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร 
    ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
    4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น 

เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ า จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
- ผู้ชาย สวมกางเกงสแล็ก ,รองเท้าหุ้มส้น ,เสื อเชิ ตคอปกมีแขน ,ต้องใส่เข็มขัดด้วย 
- ผู้หญิง ใส่กระโปรง ,เสื อมีปกมีแขน ,รองเท้ามีส้นหุ้มข้อ 

      4.2 ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งปรากฏเลขประจ าตัว
ประชาชน  ๑๓  หลักที่ชัดเจน  และบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงเพื่อเข้าสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าว  หรือใช้บัตรอ่ืนมาแสดง  
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็กขาด 

    4.3 ผู้เข้าสอบควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาเร่ิมต้นการสอบ 30 นาที ทางคณะกรรมการจะมีสัญญาณให้
เข้าห้องสอบก่อนเร่ิมต้นการสอบ 10 นาที และเข้าห้องสอบทันทีที่มีสัญญาณอนุญาตให้เข้าห้องสอบ และผู้เข้าสอบจะต้องนั่ง
ตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันก าหนดให้ตามตารางสอบ  แนบท้ายประกาศ 
จะเปลี่ยนที่นั่งสอบโดยพลการไม่ได้ 

    4.4 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดย
เคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ  ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบรายอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 

    4.5 ผู้เข้าสอบต้องจัดหา  ปากกา  ดินสอ  และยางลบ  เพื่อใช้ในการสอบ  นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษหรือ
วัสดุอุปกรณ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดไว้โดยเฉพาะ 

    4.6 ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ  เครื่อง
บันทึกข้อมูลทุกชนิด  หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด  รวมทั้งเครื่องสื่อสารทุกประเภท  เข้าไปในห้องสอบ  และระหว่างด าเนินการ
สอบ  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการสอบแข่งขันฯ ก าหนดให้น าเข้า
ห้องสอบได้ 

    4.7 ห้ามผู้เข้าห้องสอบสูบบุหรี่ขณะท าการสอบ 
    4.8 ห้ามผู้เข้าห้องสอบน าแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ตื่นจัดให้  ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
    4.9 ภายในเวลา  15 นาที  นับแต่เวลาเริ่มสอบของแต่ละภาค  ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
    4.10 ถ้าผู้เข้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา  หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป  ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแล้ว  ต้องได้ รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 

    4.11 เมื่อหมดเวลาสอบ  และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ  ผู้เข้าสอบจะต้องหยุด
ท าค าตอบทันที  ห้ามลุกจากที่นั่งสอบ  รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  และอนุญาต
ให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  จึงจะออกจากห้องสอบได้  ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับการสอบภาคนั้น 

4.12 เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบรายอ่ืน  
ผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบ  อาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  และ/หรือ คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชา
ใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที ่ 21   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 

 
    (ลงชื่อ)  ............................................. 

(นายจ าลอง ปันดอน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 
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(ภาคผนวก ก.) 

 
แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

 
เลขประจ าตัวสอบ                  ชื่อ – สกุล 

001 น.ส.ศกุณรัตน์   ตันติวงค ์
002 น.ส.จันทร์จิรา มูเจ 
003 น.ส.จรวยพร พจนารถธ ารง 
004 น.ส.รัตนา ชาญชนวุฒิ 
005 นายวิชาญ ย่างแสนทอง 
006 น.ส.สุขแก้ว สถิรกุลพงศ์ 

 
 

ตรวจสอบถูกต้อง 
 
 

(นายสมคิด  กรรข า) 
เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป 
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(ภาคผนวก ก.) 

 
แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

 
เลขประจ าตัวสอบ                   ชื่อ – สกุล 

001 น.ส.กัลยรัตน์   มาลีวิภา 
002 นายพลากร แก้วฝั้น 

 
 

ตรวจสอบถูกต้อง 
 
 

(นายสมคิด  กรรข า) 
เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป 
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(ภาคผนวก ก.) 

 
แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
เลขประจ าตัวสอบ                   ชื่อ – สกุล 

001 นายธนากร  ก๋องขัน 
002 นายจิรายุส วิเชียรชม 

 
 

ตรวจสอบถูกต้อง 
 
 

(นายสมคิด  กรรข า) 
เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป 
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(ภาคผนวก ก.) 
 

แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 

เลขประจ าตัวสอบ                   ชื่อ – สกุล 
001 นางอรวรรณ  หางาม 
002 นายอุดร สุอิม 
003 นางวันธนี ใจเมืองออน 

 
 

ตรวจสอบถูกต้อง 
 
 

(นายสมคิด  กรรข า) 
เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป 


