
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕63 

......................................................... 
  ด้วยองค์การบริหารส่ วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้าแม่ ฮ่องสอนมีความประสงค์   
จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง โดยวิธีการสอบแข่งขัน  อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 13 มาตรา 19 มาตรา 22 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๔๗ หมวด ๔ ข้อ 18 และ ข้อ 19 (1) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  ตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 
3 ปี พ.ศ.2564-2566 ซึ่งมตีำแหน่งพนักงานจ้างว่างอยู่ จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 
 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 
 

 1.1 สำนักปลัด/ประเภทพนักงานจ้าง 

1.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 
                -ตำแหน่ง ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 

1.1.2 พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  ตำแหน่ง  3  อัตรา 
                -ตำแหน่ง คนงาน จำนวน  3  อัตรา 
 1.2 กองคลัง/ประเภทพนักงานจ้าง 

1.2.1 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  1  ตำแหน่ง 2  อัตรา 
                 -ตำแหน่ง คนงาน จำนวน  2  อัตรา  

ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 
กันยายน ๒๕๔๗ หมวด 1 พนักงานจ้าง ข้อ 4  ดังนี้ 
  ๑   มีสัญชาติไทย 
  ๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไม่เกิน 70 ปี 
  ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
   (๒)  วัณโรคในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (๓)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

(4) โรคติดยา... 
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   (๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   ๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็น โทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
   ๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๙  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงาน 
รายละเอียดตามเอกสาร ผนวก ก ท้ายประกาศนี้ 
 

 4. การรับสมัคร และ สถานที่รับสมัครสอบ 
  3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัคร  ตามแบบผนวก  ค. โดยยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตั้งแต่ 10-18 พฤศจิกายน      
๒๕63 ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5361-7255  www.soppong.go.th (หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย)  
ในวันและเวลาราชการ  โดยผูส้มัครเขา้รบัการสอบแข่งขันตอ้งตรวจสอบและรบัรองคุณสมบัติของตนเอง         
ว่าถูกตอ้งครบถว้น ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่งที่รบัสมคัรนัน้ หากภายหลงัปรากฏว่าผูส้มคัร
รายใด  มีคุณสมบตัิดงักล่าวไม่ครบถว้น  คณะกรรมการสอบแข่งขนัฯ  จะถือว่าเป็นผูข้าดคุณสมบตัิ ในการ
สมคัรสอบแข่งขนัและไม่มีสทิธิเรียกรอ้งและการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ใดๆ ทัง้สิน้   

3.2  หลักฐานประกอบการสมัครสอบ   
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตัวเอง  โดยกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและแนบสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ  1  ชุด  ดังต่อไปนี้ 
         1) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองระเบียบผลการเรียนที่ระบุสาขาท่ีใช้สมัครสอบ  
กรณีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แปลเป็นภาษาไทย  จำนวน 1 ฉบับ 
         2) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียว 
ไม่เกิน  6   เดือน  (นับถึงวันสมัคร)                  จำนวน 3 รูป 
         3) สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                       จำนวน 1 ฉบับ 
         4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง         จำนวน 1 ฉบับ   
         5) สำเนาใบทหารกองเกิน (สด.9) (สำหรับเพศชาย)           จำนวน 1 ฉบับ     
                            6) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

ส่วนตำบลจังหวัดแมฮ่่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
          หมวด 1 พนักงานจ้าง ข้อ 4 ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบบั 

                            7) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หนังสือรับรอง  ฯลฯ  
                                จำนวน 1 ฉบับ      

-3-เงื่อนไขในการรับสมัคร.. 
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5.  เงื่อนไขในการรับสมัครและวันสอบแข่งขัน 

 ให้ผู้สมัครสอบแต่งกายในวันรับสมัครสอบ  และวันสอบแข่งขัน  ดังนี้ 

สุภาพบุรุษ  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม ชายเสื้อเข้าข้างในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น)   
สุภาพสตรี  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น) 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นจำนวนเงิน 100.-บาท  

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง   จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน      

 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องและเว็บไซต์ 
www.soppong.go.th (หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย) 

 8.  วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง   จะทำการสอบแข่งขันในวันพุธ ที่   25  

พฤศจิกายน  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง (ชั้น 2) โดยจะดำเนินการ
สอบแต่ละภาคดังนี้ 

8.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป            เวลา 09.00 - 10.30 น.  
8.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง            เวลา 10.30 - 12.00 น.    
8.3 ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

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

ก.   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป      (สอบข้อเขียน)     100  คะแนน 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)    100  คะแนน 
ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง          (สอบสัมภาษณ์)   100  คะแนน 

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

60  โดยผู้ที่มีสิทธ์สอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  จะต้องได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป(ภาค ก)  และภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  60    
 ๑1. ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จะทำการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันศุกร์ 
ที่ 27 พฤศจิกายน  2563  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องและเว็บไซต์ www.soppong.go.th 
(หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย) และจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ไม่เกิน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล และ
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้แข่งขันได้ คือ 
   (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหา
พนักงานจ้างกำหนด  

(3)  มีการประกาศสอบขึ้นบัญชีใหม่ 
-4- การสั่งจ้าง... 
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ภาคผนวก ก 
 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัตขิองพนักงานจ้าง 

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  
อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน พ.ศ.2563  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา  
    สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 

1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง

สังคมศาสตร์ การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

       1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพ่ือนามาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร  
       1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกำหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้       
       1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
       1.4 สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์  
       1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั  
       1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่าง ๆ เพ่ือประกอบการจัดทากระบวนงานของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)  
       1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือนำไปจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       1.8 ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทำเอกสารรายงานต่าง 
ๆ ทางด้านการจราจร และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือนำมาประกอบในการวางแผนและ
ดำเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร  
       1.9 ช่วยดำเนินการสำรวจ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย 
สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้างนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
      1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม  



      1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือนำไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร  
      1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จาก
สภาวะภายนอกจากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที ่ 
      2. ด้านการวางแผน  
      2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
      2.2 วางแผนและร่วมดำเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดใน
โครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
      2.3 วางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
      3. ด้านการประสานงาน  
      3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
      3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย      
      4. ด้านการบริการ  
      4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ  
      4.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรือ
งานการจราจร เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
      4.3 จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.4 ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 3 ปี (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) 
1.5 อัตราค่าตอบแทน 

  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.-บาท 

2. พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
- ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
- มีสุขภาพแข็งแรง 
- มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
- มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมมีความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้บังคับบัญชา 
  2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ปฏิบัติงานที่ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



(ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยเงินค่าการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง) 

3. พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา 
สังกัด กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
3.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
- ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
- มีสุขภาพแข็งแรง 
- มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
- มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมมีความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้บังคับบัญชา 
  3.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ปฏิบัติงานที่ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
3.4 อัตราค่าตอบแทน 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท และเงินค่าการครองชีพชั่ วคราว           
(ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยเงินค่าการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 อัตราค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท และเงินค่าการครองชีพชั่ วคราว           
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ภาคผนวก  ข 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  ลงวันที ่3 พฤศจิกายน 2563   

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียน  100 คะแนน  
สอบทุกตำแหน่ง 

-   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
-   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

ปัจจุบัน และกฎหมายระเบียบข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
-   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ.2542 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วน

ตำบล 
- ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม หรือทางอ่ืน

ที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่ง หรือหลายทางก็ได้ทั้งนี้ เมื่อจะใช้
ข้อมูลทางใดทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล   

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุปความและหรือตีความจาก
ข้อความสั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ   
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ  หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถดังกล่าว   

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน 
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

             - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
    - ความรู้ในการจัดทำนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ 
    - ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

2. ตำแหน่ง คนงาน 
- ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที ่ 

ค.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ ์ 100 คะแนน 
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ๒0 คะแนน  
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป ๒0 คะแนน 
- ทักษะการพูด กิริยามารยาท และปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
- แนวคิด / ทัศนะคติ ในการทำงาน  20 คะแนน 
- ความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับงาน 20 คะแนน  
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ภาคผนวก  ค 
 

1. ใบสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ  
2. ใบสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป  

 

 



 
 

            

  
 

รหัสตำแหน่ง  
 

เลขประจำตัวผู้สมัคร............................/2563 
 

ใบสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำป ีพ.ศ.2563 

 

ประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ        พนักงานจ้างทั่วไป  
ตำแหน่ง ............................................................................. 
 

1. ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  
 

    วันออกบัตร......................................วันหมดอายุ................................................................... ..................    

2. เพศ         ชาย              หญิง  เชื้อชาติ........................สัญชาติ............................ศาสนา................... 
    เกิดเม่ือวันที่................เดือน........................พ.ศ.......................อายุ......................ปี  

     สถานภาพตามกฎหมาย             โสด         สมรส     หย่า 
     ชื่อภรรยา หรือสามี (กรณีสมรส)………………………………………………………………เชื่อชาติ.......................... 
              สัญชาติ................................. ศาสนา...............................อาชีพ........................................... .................... 

 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามท่ีอาศัยอยู่จริง  ณ ปัจจุบัน/ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขท่ี..................ซอย............... 
 ถนน..........................หมู่ที่...............ตำบล................................อำเภอ................................. .................... 
 จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์............................................................................... 
 บุคคลที่สามารถติดต่อได้.............................................เบอร์โทรศัพท์.......................เกี่ยวข้อง................. 
 

4. ภูมินำเนาเดิม (สถานที่เกิด) จังหวัด...........…………………………………………………………………………………… 
  ที่อยู่ตาม ข้อ 3. 
    ที่อยู่ตามภูมิลำเนา  บ้านเลขที่....................ซอย.........................ถนน...........................หมู่ที่...................  
 ตำบล.......................................อำเภอ......................................จังหวัด................................ ..................... 
 รหัสไปรษณีย์.................................................. 
 หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 
 

5. ชื่อบิดา..................................................นามสกุล................................ ...อาชีพ......................................... 
 ชื่อมารดา..............................................นามสกุล...................................อาชีพ....................... .................. 
 

6. วุฒิการศึกษา  คือ..................................................สาขาวิชา/วิชาเอก..................................................... 
 ได้รับอนุมัติจากสถาบันศึกษา คือ.............................................................................................. .............. 
 เมื่อวันที่....................เดือน..................................พ.ศ............................ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม.................  
 อำเภอ.......................................จังหวัด......................................ประเทศ.............................. ................... 
 

         
 
 

/7. ความรู้ 

             

 

ติดรูปถ่าย 
ผู้สมคัรสอบ 
ขนาด 1 น้ิว 
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7. ความรู้สามารถพิเศษ 
 - ความรู้ภาษาต่างประเทศ        ภาษาอังกฤษ หรือ        ภาษาอ่ืน (ระบ)ุ........................................  
   และมีความสามารถในภาษาข้างต้น ได้แก่        ฟัง      พูด         อ่าน  เขียน 
 - ความสามารถอ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. ประสบการณ์ในการทำงาน 
 1) สถานที่ทำงาน................................................................................................................. ................ 
  ตำแหน่ง......................................................เมื่อวันที่..............เดือน..................... ....พ.ศ................. 
 2) สถานที่ทำงาน................................................................................................................. ................ 
  ตำแหน่ง......................................................เมื่อวันที่........... ...เดือน.........................พ.ศ.................  
 3) สถานที่ทำงาน................................................................................................................. ................ 
  ตำแหน่ง......................................................เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.................  
9. ขณะนี้  ว่างงาน     ทำงานใน ตำแหน่ง ........................................................................... 
 ชื่อสถานที่ทำงาน...........................................................ตำบล.................................................................  
 อำเภอ...........................................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์....................... ............ 
 

10.ข้าพเจ้าของรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการ 
 สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เรื่องรับสมัครเพ่ือ 
 สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวครบถ้วนทุกประการ   พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัคร  
 ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานของข้าพเจ้าภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามี 
 คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าว ข้าเพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ  ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจ 
 กรอกข้อความอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย 
   อาญา มาตรา 137 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
     ลงลายมือชื่อ………………………………………………….ผู้สมัคร 
                    (…………………………………………………) 
     ยื่นใบสมัคร วันที่………./……………………….../…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร,เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 

(    ) หลักฐานครบถ้วน 
(    ) มีปัญหา  คือ ........................................................ 
 
      ลงช่ือ...........................................เจ้าหนา้ที่รับสมัคร 
            (…………………………………….) 
            ………………../…………………..…/…………….. 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน....................บาท 
ไว้แล้ว  ตามใบเสรจ็รับเงิน เล่มที่...................เลขท่ี.............. 
 
        ลงช่ือ...........................................เจา้หน้าท่ีการเงิน 
              (…………………………………….) 
            ………………../…………………..…/…………….. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว ปรากฏว่า 
(    ) คุณสมบัติครบถูกต้อง 
(    ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก................................................................................................................................................. 
ลงช่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคณุสมบตัิ 
                                         ......................................                    ............................................ 
                                    (…………………………………….)                   (…………………………………….) 
 
    ......................................                            ............................................                      ............................................ 
(…………………………………….)                          (…………………………………….)                      (…………………………………….) 
            

  

  

    



ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครสอบของ..............................................................แล้ว  มีเอกสาร ดังนี้ 
(   )  1. รูปถ่ายหน้าตรง  3 x 4 ซม. (1 นิ้ว)   จำนวน    3   รูป 
(   )  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน    1   ฉบับ 
(   )  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                      จำนวน    1   ฉบับ 
(   )  4. ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน    1   ฉบับ 
(   )  5. สำเนาวุฒิการศึกษา                         จำนวน    1   ฉบับ 
(   )  6. อ่ืนๆ...............................................................  
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