
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕65 

......................................................... 
  ด้วยองค์การบริหารส่ วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้าแม่ ฮ่องสอนมีความประสงค์   
จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง โดยวิธีการสอบแข่งขัน  อาศัยอำนาจตามความ   
ในมาตรา 22 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 
กันยายน ๒๕๔๗ หมวด ๔ ข้อ 18 และ ข้อ 19 (1) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  ตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี พ.ศ.2564-
2566(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งมตีำแหน่งพนักงานจ้างว่างอยู่ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ 
 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 

 1.1 กองคลัง/ประเภทพนักงานจ้าง 

 1.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
                - ตำแหน่ง ผู้ชว่ยนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา 
                - ตำแหน่ง ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน 1 อัตรา 
 1.2 กองช่าง/ประเภทพนักงานจ้าง 

 1.2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 
                - ตำแหน่ง ผู้ชว่ยนายช่างสำรวจ  จำนวน 1 อัตรา 
 

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

 
 
 
 
 

4. ไม่เป็นผู้... 
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๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไมส่มประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
   (๒)  วัณโรคในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (๓)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   ๕. ไมเ่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็น โทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
  ๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๙  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงาน 
รายละเอียดตามเอกสาร ผนวก ก ท้ายประกาศนี้ 
 

 4. การรับสมัคร และ สถานที่รับสมัครสอบ 
  3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัคร  ตามแบบผนวก  ค. โดยยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตั้งแต่ 1-12 กันยายน      
๒๕65 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) สำเนาใบทหาร.. 
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           5) สำเนาใบทหารกองเกิน (สด.9) (สำหรับเพศชาย)           จำนวน 1 ฉบับ     
                            6) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

ส่วนตำบลจงัหวัดแมฮ่่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
          หมวด 1 พนักงานจ้าง ข้อ 4 ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ 

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

5.  เงื่อนไขในการรับสมัครและวันสอบแข่งขัน 
 ให้ผู้สมัครสอบแต่งกายในวันรับสมัครสอบ  และวันสอบแข่งขนั  ดังนี้ 

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

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นจำนวนเงิน 100.-บาท  

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง   จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน      

 ในวันที่  15 กันยายน 2565  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องและเว็บไซต์ 
www.soppong.go.th (หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย) 

 8.  วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง   จะทำการสอบแข่งขันในวันจันทร์ ที่   19  

กันยายน  2565  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง (ชั้น 2) โดยจะดำเนินการสอบ
แต่ละภาคดังนี้ 

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. ภาคความร ู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง          (สอบสัมภาษณ์)   100  คะแนน 

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

60  โดยผู้ที่มีสิทธ์สอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  จะต้องได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป(ภาค ก)  และภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  

 
 

11 ประกาศรายชื่อ... 
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บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานทีป่ฏิบัตขิองพนักงานจ้าง 

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  
อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ มีคุณ วุฒิ ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี      
จำนวน 1 อัตรา  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 

1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 

พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้    

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการ

ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

       1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 

เงินทุนหมุนเวียน เพือ่แสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้  

1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย  

1.4 จัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพอให้ตรงกับความ จำเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.5 ศึกษาวิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ  

1.6 ดูแลการรับและจา่ยเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ จ่ายเงินเพ่ือให้
การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

1.7 ถ่ายทอดความรู้ ด้านการเงินและบัญชี แก่ เจ้ าหน้ าที่ ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ ถูกต้องเป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ที่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกำหนด  

1.8 ตรวจ สอบความ ถูกต้องของหลักฐาน และเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินงบประมาณและเงิน นอก
งบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้  

1.9 ศึกษาวิเคราะห์ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินใน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้  



        
 
     

1.10 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดทำบัญชีทุกประเภทภาษี 
และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจำเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ 
ทะเบียนคุมรายได้ นำส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสำคัญ ทะเบียนคุมเงนิงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้
งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้   

1.11 ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบันทึกหนังสือโต้ตอบหรือตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับ
ระเบยีบปฏิบัติ ด้านการเงนิ การงบประมาณและการบัญชี เพ่ือสร้างความชัดเจนให้ ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจ
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  

1.12 วิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน ประจำวัน ประจำเดือน/ประจำปี รายงานทาง การเงิน 
และรายงานทางบัญชี เพ่ือนำเสนอให้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี เพ่ือใช้ประกอบในการ
ทำธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบ และดำเนิน
ธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพ่ือนำมาประยุกต์ใชในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.15 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพอเสนอต่อผู้ บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดทำและรายงานเงิน 
รายได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใชในการดำเนินงานของ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง  

1.16 ดำเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอนให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
      2. ด้านการวางแผน  
      2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
      2.2 วาแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
      2.3 ร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
      3. ด้านการประสานงาน  
      3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
      3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
  3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล 
  3.4 ประสานการทำงานกับหน่วยงานอ่ืนภายในอำเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



  3.5 ประสานการทำงานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การกำหนดและจัดทำแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.6 ช่วยให้ คำปรึกษาด้านการจดัทำการเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการดำเนินงานของกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการทำงาน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ และ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์     
      4. ด้านการบริการ  

4.1 ให้ คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมี ความรับผิดชอบ 
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ 
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ  

4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.4 ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 3 ปี ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

พ.ศ.2564 
1.5 อัตราค่าตอบแทน 

  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.-บาท 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      
จำนวน 1 อัตรา  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
2.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  

พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิ ชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. 
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี 
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทาง
อ่ืนที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง 

แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 



ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการทำน้ำแข็ง
เพ่ือการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน และใช้เครื่องขยายเสียง  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขน สิ่ งปฏิกูล  ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับตำบล  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล  ค่าอากรการฆ่าสัตว์  
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  
ค่าเช่าตลาดสด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
และเงินฝากธนาคาร  ค่าจำหน่วยเวชภัณฑ์  คำร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง 
ๆ เป็นต้น  รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด  ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหา
เอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน  สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนค้างชำระ  ควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำ
รายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 

2.4 อัตราค่าตอบแทน 
ผู้ที่สอบได้  และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานจัดเก็บรายได ้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ดังนี้  
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้

ไม่น้อยกว่า 1 ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี  ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท (ไม่รวมค่าการครองชีพ
ชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์ ว่าด้วยเงินค่าการครองชีพชั่วคราว) 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ( ป.กศ.สูง) และ
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2  ปี 
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 10 ,840.-บาท (ไม่รวมค่าการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยเงินค่าการครองชีพชั่วคราว) 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 11 ,500.-บาท (ไม่รวมค่าการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์     
ว่าด้วยเงินค่าการครองชีพชั่วคราว) 

2.5 ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 3 ปี ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

พ.ศ.2564 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้านายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา  
สังกดักองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
3.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

                         - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจช่าง ก่อสร้าง   
ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก .จ. ,ก.ท.และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ    
สำหรับตำแหน่งนี้ได ้

 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
สำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ 



                      -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
สำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 

3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างสำรวจ  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง

หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ข้ันต้นเกี่ยวกับงานช่างสำรวจที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นยำ และเทคนิคพอสมควร

ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น  วัดมุม วัดระยะ วัดระดับ ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ ช่วยหาค่าพิกัดของจุด
ตำแหน่งต่าง ๆ  วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสำรวจ  ทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการ
สำรวจ  ซ่อมรับแก้เครื่องมือสำรวจ  ทำแผนที่สำรวจและคำนวณธนาคารทรัพย์สินเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกีย่วข้อง 

3.4 อัตราค่าตอบแทน 
ที่สอบได้  และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานจัดเก็บรายได ้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ดังนี้  
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้

ไม่น้อยกว่า 1 ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี  ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท (ไม่รวมค่าการครองชีพ
ชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์ ว่าด้วยเงินค่าการครองชีพชั่วคราว) 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ( ป.กศ.สูง) และ
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2  ปี 
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท (ไม่รวมค่าการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยเงินค่าการครองชีพชั่วคราว) 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 11 ,500.-บาท (ไม่รวมค่าการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์     
ว่าด้วยเงินค่าการครองชีพชั่วคราว) 

2.5 ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 3 ปี ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ข 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  ลงวันที ่8 สิงหาคม 2565   

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียน  100 คะแนน  
สอบทุกตำแหน่ง 

-   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
-   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และกฎหมายระเบียบข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
-   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
พ.ศ.2550 

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2542 

- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม หรือทางอ่ืน
ที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่ง หรือหลายทางก็ได้ทั้งนี้ เมื่อจะใช้
ข้อมูลทางใดทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล   

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุปความและหรือตีความจาก
ข้อความสั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ   
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ  หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถดังกล่าว   

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบข้อเขียน 100 คะแนน 
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 

   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น 
                พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และที่  
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 



   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน 
                        ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 

-  ระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับตำแหน่ง 
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  
  ปัจจุบัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
  ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
  ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปจัจุบัน 
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
-  ความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจ เช่น การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การวัดระยะ การหาค่า 

           ระดับ การวัดมุม โดยใช้เครื่องมือในการสำรวจ เป็นต้น 

ค.  ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสมัภาษณ ์ 100 คะแนน 
สอบทุกตำแหน่ง 
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ๒0 คะแนน  
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป ๒0 คะแนน 
- ทักษะการพูด กิริยามารยาท และปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
- แนวคิด / ทัศนะคติ ในการทำงาน  20 คะแนน 
- ความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับงาน 20 คะแนน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
 

1. ใบสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

            

  
 

รหัสตำแหน่ง  
 

เลขประจำตัวผู้สมัคร............................/2565 
 

ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำปี พ.ศ.2565 

 

ประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ        พนักงานจ้างทั่วไป  

ตำแหน่ง ............................................................................. 
 

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

    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  
 

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

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

     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................................................................................................................................................. 
ลงช่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคณุสมบตัิ 
                                         ......................................                    ............................................ 
                                     (…………………………………….)                   (…………………………………….) 
 
    ......................................                            ............................................                      ............................................ 
(…………………………………….)                          (…………………………………….)                      (…………………………………….) 
            

  

  

    



ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครสอบแล้ว 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..(ถ้ามี).............................................................  
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