
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

......................................................... 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้าแม่ ฮ่องสอนมีความประสงค์  
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปโดยวิธีการสอบแข่งขัน อาศัย
อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลแม่ฮ่องสอนเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๔๗ หมวด ๔  
การสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง จึงประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจา้งทั่วไปโดยวิธีการสอบแข่งขัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ในต าแหน่งต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทพนักงานจ้าง 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน 1  ต าแหน่ง 1  อัตรา 

  - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     จ านวน 1  อัตรา 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  

ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๔๗ ดังนี้ 
  ๑   มีสัญชาติไทย 
  ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
  ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
   (๒)  วัณโรคในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (๓)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    ๕. ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

./(6)… ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่ง 
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   ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
   ๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๙  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงาน 
รายละเอียดตามเอกสาร ผนวก ก ท้ายประกาศนี้ 
 
 

 3. การรับสมัคร และ สถานที่รับสมัครสอบ 
 

  3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัคร  ตามแบบผนวก  ค. โดยยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง  อ าเภอปางมะผ้า   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตั้งแต่ 25 
พฤษภาคม - 1  มิถุนายน  ๒๕61 ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ (เว้น
วันหยุดราชการ)  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5361-7255  www.soppong.go.th 
(หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย)  ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องตรวจสอบ
และรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัครนั้น   หาก
ภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด  มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบแข่งขันฯ  จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบแข่งขันและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ   

3.2  หลักฐานประกอบการสมัครสอบ   
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตัวเอง  โดยกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและแนบส าเนาเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ  1  ชุด  ดังต่อไปนี้ 
         1) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองระเบียบผลการเรียนที่ระบุสาขาที่ใช้สมัครสอบ  
กรณีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แปลเป็นภาษาไทย          จ านวน  1   ฉบับ 
         2) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียว 
ไม่เกิน  6   เดือน  (นับถึงวันสมัคร)                 จ านวน  3   รูป 
         3) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                      จ านวน  1  ฉบับ 
         4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง        จ านวน  1  ฉบับ   
         5) ส าเนาใบทหารกองเกิน (สด.9)    (ส าหรับเพศชาย)          จ านวน  1  ฉบับ     
                            6) ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ บริหารส่วนต าบล   ข้อ  6  
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน  นับแต่ตรวจร่างกาย                                                            จ านวน  1  ฉบับ 
                            7) เอกสารอื่น ๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกลุ หนังสือรับรอง  ฯลฯ                                                                                             
จ านวน  1   ฉบับ    
 

 
 

./(4)… เงื่อนไขในการรับสมัคร 
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๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร และในวันสอบแข่งขัน 

 ให้ผู้สมัครสอบแต่งกายในวันรับสมัครสอบ  และวันสอบแข่งขัน  ดังนี้ 

สุภาพบุรุษ  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม ชายเสื้อเข้าข้างในกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้น)   

สุภาพสตรี แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น) 

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นจ านวนเงิน 100.-บาท  

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง   จะท าการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน      

 ในวันที่  4  มิถุนายน  2561  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่องและเว็บไซต์ 
www.soppong.go.th (หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย) 

 ๗.  วัน    เวลา   และสถานที่สอบแข่งขัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง   จะท าการสอบแข่งขันในวันพุธ ที่  6  มิถุนายน  

2561    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง (ชั้น 2)   โดยจะด าเนินการสอบแต่ละ
ภาคดังนี้ 

7.1  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป           เวลา 09.00 - 10.00 น.  
7.2  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง           เวลา 10.30 - 12.00 น.    
7.3  ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)เวลา 13.00น. เป็นต้นไป 

๘. วิธีการสอบแข่งขัน  (รายละเอียด ตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้) 
   หลักสูตรการสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น   3  ภาค   คือ 

ก.   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป      (สอบข้อเขียน)     100  คะแนน 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)    100  คะแนน 
ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง          (สอบสัมภาษณ์)   100  คะแนน 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนการสอบแต่ละภาค (ก,ข,ค) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

60  โดยผู้ที่มีสิทธ์สอบในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  จะต้องได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป(ภาค ก)  และภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  60    
 ๑๐. ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง    จะท าการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวัน
ศุกร์ ที ่8  มิถุนายน  2561  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง  และจะขึ้นบัญชี   ผู้สอบแข่งขันได้
ไว้ไม่เกิน  1  ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล  และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้แข่งขันได้  คือ 
   (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหา
พนักงานจ้างก าหนด 

./3… มีการประกาศสอบ... 
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   (3)  มีการประกาศสอบขึ้นบัญชีใหม่ 

 1๑.  การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง  จะแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ได้ประกาศขึ้น

บัญชีไว้และท าสัญญาจ้าง (เฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ)  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน)  องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง จะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวและ
ท าสัญญาจ้างต่อไป  หากไม่มารายงานตัว ตาม  วัน  เวลา ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์
และจะเรียกร้องใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่องไม่ได้      
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕61 
 
 
 

(นายค านวณ   นิวัฒน์บวรชัย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานที่ปฏิบัตขิองพนักงานจ้าง 
แนบท้าย ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลสบป่อง  

อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
1.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ 

เลขานุการการตลาด การขาย ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

1.2 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบส าคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์และ

เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

1.4 อัตราค่าตอบแทน 
ผู้ที่สอบได้  และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานพัสดุ ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  11,500 บาท (ไม่รวมค่าการครองชีพชั่วคราว ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินค่าการครองชีพชั่วคราว) 
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วิธีการสอบแข่งขัน 

แนบท้ายประกาศ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบป่อง 

อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2561   
 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  สอบข้อเขียน    50  ข้อ 100 คะแนน  

สอบทุกต าแหน่ง 
-   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550 
-   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

ปัจจุบัน และกฎหมายระเบียบข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
-   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.   

2542 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  และความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
- ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม   หรือทาง

อ่ืนที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว   ทางหนึ่ง   หรือหลายทางก็ได้ทั้งนี้   เมื่อ
จะใช้ข้อมูลทางใดทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล   

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุปความ   และหรือตีความจาก
ข้อความสั้นๆ  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ   จากค าหรือกลุ่มค า   
ประโยคหรือ   ข้อความสั้นๆ  หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถดังกล่าว   

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ข้อสอบเขียน 50 ข้อ 100 คะแนน 
1.  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบส าคัญช่วยเก็บ
และจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้จ่ายต่าง ๆ การเก็บรวบรวม
และรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  

ค.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง สอบสัมภาษณ ์ 100 คะแนน 
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ๒0 คะแนน  
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป ๒0 คะแนน 
- ทักษะการพูด กิริยามารยาท และปฏิภาณไหวพริบ  20 คะแนน 
- แนวคิด / ทัศนะคติ ในการท างาน  20 คะแนน 
- ความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับงาน 20 คะแนน  
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1. ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 

 


