
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

................................................................ 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะด าเนินการรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยอาศัยอ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
6 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบจึงประกาศรับสมัครแข่งขันบุคคลเพ่ือคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้ 

 1.ต ำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก  มีจ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 
1.1 ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 

 2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (2.1.1) มีสัญชาติไทย 
  (2.1.2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์(นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
  (2.1.3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (2.1.4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  (2.1.5)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดดังต่อไปนี้ 
   ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   ข.วัณโรคในระยะอันตราย 
   ค.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   ง.ติดยาเสพติดให้โทษ 
   จ.โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 
  (2.1.6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไปหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
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  (2.1.7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (2.1.8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (2.1.9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (2.1.10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาณา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2.1.11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (2.1.12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลอดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
  (2.1.13) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารบุคคลส่วน
ท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
  (2.1.14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม ตาม 
   (1)ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (7),(9),(10),หรือ (14) 
   (2)ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม(11)หรือ(12)ซึ่งได้อกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว
และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  
   (3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ(13)ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณี
ออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานจ้าง อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างได้ โดยการพิจารณายกเว้น อาจ
พิจารณายกเว้น อาจพิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ โดยมติของคณะ
กรรมการฯ ในการประชุมปรึกษายกเว้นฯ จะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจ านวนกรรมการในที่ประชุมและ
การลงมติให้กระท าโดยลับ 

 ส ำหรับพระภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวชในศำสนำใดๆ ไม่รับสมัครสอบและไม่ให้เข้ำสอบ 
  ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501, หนังสือ ส านักงาน ก.พ.ที่ นร0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2501 และตามความใน
ข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
  2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามต าแหน่งที่สมัคร
ตามคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ และ ก.อบต.ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 
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  2.3 อัตรำค่ำตอบแทน  

–ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท 
2.4 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ  ต าแหน่งละ 100.-บาท 

 3.วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร ผู้สนใจสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 23 มกราคม -
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ     
(ที่ว่าการอ าเภอสบเมย หลังเก่า) อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 053 -
071586,053-618233  
 4.เอกสำรและหลักฐำนที่จะใช้ในกำรสมัคร   
  4.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาความถูกต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ (ส าเนาเอกสารทุก
ชนิดให้ใช้ กระดาษ A4 เท่านั้น) ดังนี้ 
  (1) ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัคร (ฉบับภาษาไทย)จ านวน 1 ฉบับ โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560 จ านวน 1 ฉบับ 
  (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  
  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  (4) ใบรังรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีประกาศฯฉบับนี้ ก าหนดไว้ 
  (5) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
  (6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด1นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน จ ำนวน 3 รูป และผู้สมัครต้องเขียนชื่อ-สกุล ไว้หลังรูปถ่ายด้วย 

  4.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามประกาศ โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐาน 
ตาม วัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด กรณียื่นหลักฐานไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครและหากมีการ
ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

  4.3 หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดในประกาศนี้ หรือมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
  หมำยเหตุ ผู้ที่จะสมัครสอบให้มีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 

 5.กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก  ตารางการสอบคัดเลือก สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกบัการสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ     
(ท่ีว่าการอ าเภอสบเมย หลังเก่า) อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
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ท ำกำรสอบคัดเลือก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอสบเมย 
 6.หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือก  หลักสูตรการสอบแข่งขันของพนักงานจ้างแบ่งเป็น 3 ภาค คือ 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  -เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
  -นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล, พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  -การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล 
  -ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความ
สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ 
หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 
  ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ 
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามท่ีได้ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถ
โดยการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและ
พฤติกรรมที่ปรากฏจากการให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น 
ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 7.เกณฑ์กำรตัดสิน  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ในแต่ละภาค ตาม
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 8.กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560                 
ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ (ที่ว่าการอ าเภอสบเมย หลังเก่า)อ าเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  8.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงตามล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน 
ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่
ได้รับเลขบัตรประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  8.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้า
มีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็น
อันยกเลิก 
  8.3 ผู้ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้คือ 
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  (8.3.1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
  (8.3.2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานจ้าง ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกก าหนดเว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบี ยน
แจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (8.3.3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่ง
ที่สอบได ้
  (8.3.4)ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น
ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

 9.กำรก ำหนดหลักประกันในกำรจ้ำง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานจะต้องท า
หนังสือค้ าประกันให้ไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ ดังนี้ การค้ าประกันด้วยบุคคลจ านวน 1 คน 
ต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจ ต้องมียศตั้งแต่ร้อยเอกขึ้นไปหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000.-บาท ค้ าประกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 40,000.-บาท  

 10.กำรบรรจุและแต่งตั้ง  
  10.1 ผู้สอบคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อน จึงจะท าสัญญาจ้างได้โดยเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ 
  10.2 ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตาม
ประกาศฯ นี้ จะน ามาเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ 
ด าเนินการสอบแข่งขันในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความ
เป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใด
ได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริต เพ่ือสอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือก ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053 -
071586 ,053-618233 เพ่ือจักไดด้ าเนนิการตามกฎหมายต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน มกราคม พ.ศ.2559 

 
 
                                                       (นายไตรรัตน์ วนาศิริสุข) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ 
 



 
 

ภำคผนวก ก. 
แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำมแลบ  เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหำและเลือกสรร 
เป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำมแลบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 

ลงวันที่   11 มกรำคม 2560 
......................................................................................... 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (ส ำนักงำนปลัด) 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1.ด้ำนปฏิบัติกำร 

1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารทั่วไป เช่น การถ่ายเอกสาร การร่าง การโต้ตอบ
หนังสือ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ เป็นต้น เพ่ือ
สนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

2. ด าเนินการรับ-ส่ง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ และเอกสารของราชการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดส่งให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

3. จัดเตรียม จัดพิมพ์จดหมาย หนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้
โดยสะดวกราบรื่นตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

4. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และ
เป็นหลักฐานทางราชการ 

5. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

6. จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้งให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

7. เวียนหนังสือและส าเนาค าสั่งต่างๆ ให้บุคลากรและลูกจ้างต่างๆ เพ่ือให้ทราบและปฏิบัติตามค าสั่งโดย
พร้อมเพรียงกัน 

8. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

9. จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ 
และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

10. อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการ
ด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

11. อ านวยความสะดวก ประสานงาน และให้บริการแก่วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้วิทยากร 
และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับบริการที่ดี  และให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 



12. แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้านงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ และ
งานประชุมของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานไปอย่างสะดวก และราบรื่น 

13. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาร
บรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

14. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

2. ด้ำนบริกำร 
    15. ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
    16. ประสานงานด้านงานสารบรรณ  งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ และงาน
ประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานมีความสะดวก เรียบร้อยและราบรื่น 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิ 

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก. อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์
มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  12   ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวก ข 
แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำมแลบ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหำและเลือกสรร 
เป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำมแลบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 

ลงวันที่   11 มกรำคม 2560 
......................................................................................... 

หลักสูตรกำรเลือกสรรและสรรหำพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 

1.ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) โดยกำรสอบข้อเขียน  100  คะแนน 

-เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
  -นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 -ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล, พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

  -การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล 
 -ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความ
สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือ
ข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

 

2.ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง (ภำค ข) โดยกำรสอบข้อเขียน  100  คะแนน 

-ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
 

3.ภำคควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.) 100  คะแนน 

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏจากการให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธี
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

 
  




