
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
……………………………………… 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะ
ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน จำนวน 1 อัตรา  สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อาศัยประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2547 ข้อ 18 และข้อ 19  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ( ฉบับท่ี 4 )  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 จึงประกาศ  
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
  

   1. ประเภทของพนักงานจา้ง ช่ือตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
            1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  1  อัตรา 
    1.1.1 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน 1  อัตรา 
    ( รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ) 
 

   2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 
และเลือกสรร ดังนี้ 
       2.1  คุณสมบัติทั่วไป  
     ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงรับสมัคร 
    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
ดังนี้ 
             (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม    
        (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
        (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
        (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน 
พรรคการเมือง 
     (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

      /(7) ไม่เป็น ... 
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            (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จำคุกเพราะกระทำ 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
               (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันท่ีทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

      2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  

  3. การรับสมัคร 
                3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 12 – 20 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อขอทราบ
รายละเอียดได้ ทางโทรศัพท์ หมายเลข  0  5337 4464  และเวปไซต์ของ อบต.สันป่ายาง  
www.sanpayang.go.th 
                     
   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
                        ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครฯ เอกสารและหลักฐานการสมัคร
ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  ดังนี้ 
            (1) วุฒิการศึกษาพร้อมสำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน  1 ฉบับ  
( ใบประกาศนียบัตรหรือทะเบียนแสดงผลการศึกษา ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งท่ีสมัคร 
รับคัดเลือก  ท้ังนี้ต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบทะเบียนแสดงผลการศึกษา 
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ) 
   (2) สำเนาทะเบียนบ้าน              จำนวน  1 ฉบับ 
            (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  1 ฉบับ 

  (4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1  นิ้ว   ถ่ายครั้ง
เดียวกัน   
และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน       จำนวน  3  รูป 
        (5) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎก.พ. ฉบับท่ี 3  
( พ.ศ.2535 ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย  จำนวน  1  ฉบับ 
 
 

/(6) เอกสาร . . .  
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        (6) สำเนาหลักฐานท่ีอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ( สด. 9 ) ใบ เป ลี่ยน ชื่อ ตัว  
ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า     จำนวน  1  ฉบับ 
        (7) เอกสารทุกอย่าง ต้องใช้กระดาษ ขนาด A 4  ทั้งนี ้ในหลักฐานทุกฉบับ ให้
ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือช่ือ กำกับไว้ด้วย  ยกเว้นใบรับรองแพทย์
อาจใช้กระดาษขนาดอื่นได้ 

 

   3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร   
      ผู ้สม ัครเข้าร ับการสรรหาและการเลือกสรร  ต้องเสียค ่าธรรมเน ียมการสม ัคร 
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน  100  บาท ( หนึ ่งร้อยบาทถ้วน )  
เมื ่อสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 
 

   3.4 เง่ือนไขในการสมัคร   
       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร
จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร ตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น 
 

   4. การประกาศรายชื ่อผู ้ม ีสิทธิและกำหนดวัน  เวลา สถานที ่ในการสรรหาและ
เลือกสรร 
          4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
         องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรในวันท่ี 21 พฤษภาคม  2563  ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
          4.2 วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร  
         องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที ่                
22 พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่า
ยาง 
 

5. หลักเกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนของแต่ละภาคจะถือว ่าเป ็น ผู ้ผ ่านการสรรหาและเลือกสรรเป ็นพน ักงานจ้าง ตามภารกิจ 
โดยการดำเนินการส่ังจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ 
 
 

/6. การ… 
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6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
             องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนสอบ 
ท่ีได้  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  โดยจะประกาศรายช่ือผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงลำดับจากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  หากได้คะแนนรวม
เท่ากันให้ถือคะแนนทดสอบสมรรถนะมากกว่าเป็นผู้ขึ้นบัญชีลำดับก่อน หากได้คะแนนรวมเท่ากันและ
คะแนนทดสอบสมรรถนะเท่ากันอีก ให้ถือลำดับการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเกณฑ์ตัดสิน  
โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุดผลไปเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 

 7.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผา่นการเลือกสรร 
             องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางจะดำเนินการส่ังจ้างและแต่งต้ังผู้ท่ีผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ตามลำดับท่ีได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จะได้แจ้งให้ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรมารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างตามลำดับท่ีขึ้นบัญชีไว้   
 
  ประกาศ   ณ  วันท่ี    28    เดือน เมษายน  พ.ศ.  2563   
 

      
 
 

                (นายคมพัฒน์  สอนคำ ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลงวันท่ี      เมษายน  2563 
********************************************* 

 

1. ชื่อตำแหน่ง    พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จำนวน  1  อัตรา 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
        ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาชุมชนตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ด้านการปฏิบัติการ  
      1.1 สำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาประสานงาน 
ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน และสนับสนุนการ   
ดำเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน  
     1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพื่อเข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพึ่งพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนา  
     1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เป็น ฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้น าชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร และ เครือข่ายองค์กร
ประชาชน ในการเป็นท่ีปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน  
     1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกลุ่ม รวมท้ัง
กระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและ     
ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้ สามารถบริหาร  จัดการชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง  
     1.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษา แนะนำด้านวิชาการและปฏิบัติงาน ด้านเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย องค์กรประชาชน 
และชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ
ฐานราก มีความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคง  
    1.6 ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจนดำเนินการและ
เอื้ออำนวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
    1.7 เป็นผู้นำและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี  ความสนใจ เข้าใจ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
    1.8 ร่วมจัดทำโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นท่ี เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน  โครงการชุมชน
พอเพียง โครงการ S M L เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและ  เสริมสร้างให้เป็น
ชุมชนท่ีเข้มเข็ง  
    1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
ชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนท่ี ด้อยโอกาส เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  



 
 
     1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้  
 
  2. ด้านการบริการ  
       2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป  
        2.2 ตอบปัญหาและช้ีแจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพือ่ให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจท่ีดีต่อกันทุกฝ่าย  
        2.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานองค์กรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบริการช่วยเหลือ บำบัด แก้ไขปัญหา
แก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน  
        2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการ  พัฒนาชุมชน และมี
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ต่อชุมชน  
        2.5 ให้คำแนะนำตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน  ราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  
 
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
    3.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ.,  
          ก.ท.  และ ก.อบต. รับรอง  
    32. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาท่ี  
          ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง  
    3.3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาท่ีก.จ.,  
           ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง  
 
4. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
     4.1. ความรู้ท่ีจำเป็นประจำสายงานประกอบด้วย 
          4.1.1 ความรู้ท่ีจำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 1 
          4.1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิของพระบาทสมเด็จพระ     
                เจ้าอยู่หัว ระดับ 1  
          4.1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
          4.1.4 ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ 1  
          4.1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1  
          4.1.6 ความรู้เรื่องส่ือสารสาธารณะ ระดับ 1 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.  ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
     5.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
     5.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
     5.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
     5.4 ทักษะการบริหารขอ้มูล ระดับ 1  
     5.5 ทักษะในการส่ือสารการนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1  
 
6. สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
     3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
          3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1  
          3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
          3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
          3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
          3.1.5 การทำงานเป็นทีม ระดับ 1  
   3.2 สมรรถนะประจำสายงาน  
          3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1  
          3.2.2 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
          3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ ระดับ 1  
          3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1  
          3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 1 
 
7. ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  3  ปี (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี) 
 
 

 8. อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 

 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   11,500.- บาท  
 
9. สิทธิประโยชน์  
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันท่ี  12 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2554        
ลงวันท่ี  27  มกราคม  2554 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลงวันท่ี      เมษายน  2563 
********************************************* 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 

    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้  
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

     1.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป ( ภาค ก ) 

     2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งหรือทักษะ
เฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข ) 

     3.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค ) 

100 

100 

                                               
100 

โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

                                     
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 300  
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก )  คะแนนเต็ม  10๐ คะแนน เป็นการทดสอบ โดยวิธีการ 

สอบข้อเขียนแบบปรนัย  ความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
   (1) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการตีความ 
จากบทความหรือข้อความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือ
ข้อความ ส้ัน ๆ หรือการทดสอบอย่างอื่น ท่ี เหมาะสมกั บการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
   (2) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
   (3) ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
   (4) เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
   (5) น โยบ ายขอ งรั ฐบ าล  น โยบ ายก ระท รวงม ห าด ไทย  และน โยบ าย 
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
 

 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข )  คะแนนเต็ม  100 คะแนน เป็นการทดสอบ  
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
                     - ความรู้ในทางงานพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
               - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
               - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 
               - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  พ.ศ.  2538 
                 - พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 



 
 
  - พระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
             - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
 

   3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ ง  (ภาค ค) คะแนน เต็ม  10๐ คะแนน  เป็นการทดสอบ  
โดยวิธีสัมภาษณ์ 
       ประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัครสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  
เช่น ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ และสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 


