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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง   
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
……………………………………. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอ านาจตามความในข้อ 19 แห่งคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล   
จังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2547  ซึ่งออกตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้     

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง        

2. คุณ สมบั ติ ท่ั วไปและคุณ สมบั ติ เฉพาะส าห รับต าแหน่ งของผู้ มี สิ ท ธิส มัคร              
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร    

    2.1  คุณสมบัติทั่วไป  
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน  60  ปี   
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

     (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่
สังคม 

     (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
     (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจสังคม 
     (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีใน

พรรคการเมือง    
     (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
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(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
            (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้          
ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามต าแหน่งท่ีระบุในประกาศนี้  

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

 

3.  การรับสมัคร       

                         3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร   
                         ผู้ประสงค์จะสมัครฯ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้
ท่ีส านักงานปลัด ต้ังแต่วันท่ี 15  มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามข้อมูลได้ ท่ี  ส านั กงานปลัด หรือโทรศัพ ท์หมายเลข 053 -374464 หรือทางเว็ป ไซด์  
www.sanpayang.go.th                           
 

                         4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

       4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ครบถ้วน ท้ังนี้ให้น าเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสมัครด้วย และต้องรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือก ากับด้วย
ตนเอง จ านวน 1 ชุด ตามรายการดังนี้ 

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป  

2. ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ชุด ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือ
ก ากับไว้ทุกแผ่น 

 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ใบส าคัญทางทหาร  จ านวน  
1 ฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ทุกแผ่น 

 4. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2545 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 

 

http://www.sanpayang.go.th/
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 5. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือ สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 

ฉบับ 
                         4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  ผู้สมั คร เข้ ารับก ารสรรหาและการเลื อกสรร ต้ องช าระ ค่าธรรม เนี ยม                
ในการสมัคร จ านวน 100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
 

                   5. เง่ือนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ี
สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น 

          6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารต าบลสันป่ายาง และท าการทดสอบ/ประเมินสมรรถนะ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่งตามท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยท าการทดสอบและประเมินสมรรถนะในวันที่ 29 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง รายละเอียดดังนี้ 

     เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
        (ภาค ก, ภาค ข) 
     เวลา 13.00 – 16.00 น. ประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค) 

         7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  

         8. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุด  

         9. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับ

คะแนนสอบท่ีได้ ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง โดยบัญชีรายช่ือ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับจากวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี     
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9.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามล าดับ หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอื่นของบุคคลมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับท่ีสูงกว่า หากได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอื่นของบุคคลเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมิน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลมากว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า หากได้คะแนนความสามารถหรือ
ทักษะเฉพาะของบุคคลเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ของบุคคลมากว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่าหาก
ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับสูงกว่า 

9.2 บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้มีก าหนด 1 ปี นับแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาฯ ได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

          10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 10.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้างในแต่ละต าแหน่งจะได้รับการว่าจ้างให้เป็น

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายางเรียงตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ  
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานจ้างปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณเพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ
เล่ือนขั้นค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้าง และอื่นๆ  

  10.3 การจ้างพนักงานจ้างจะท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี  
อนึ่ง ส าหรับการสรรหารและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกมี คุณสมบัติ ไม่ครบตามท่ีก าหนดไว้          
องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายางขอสงวนสิทธิในการเลิกจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
สันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี    5   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

   
 
   

(นายคมพัฒน์  สอนค า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง 
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เอกสารแนบท้าย 1 
 

รายละเอียดคณุสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์
การแพทย์  หรือเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดท าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  
ติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาท่ีฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะท่ีช ารุด
เส่ือมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปล่ียนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการ
เอกสารส าคัญของทางราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล  ทะเบียนท่ีเกี่ยวกับการค้าและ
อุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง  ๆ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและ  
จดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ล าดับท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
(1) (2) 
1 จัดท าฏีกาเบิกจ่ายและเสนอฎีกาเบิกจ่ายประจ าเดือนและเบิกจ่าย 
  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศพด. อบต.สันป่ายาง 
2 เขียนเช็คและจัดท ารายงานจัดท าเช็ค 
3 คุมทะเบียนเลขฎีกาและทะเบียนเลขจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าสัญญายืมเงิน 
4 การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  
  ของศพด.อบต.สันป่ายาง 
5 การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  
6 รายงานงบแสดงผลการด าเนินการรายไตรมาศ 
7 ช่วยงานร่างหนงัสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องหนังสือราชการ แจ้งเวียน 
  เอกสารภายในหน่วยงาน พร้อมรับส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์และ 
  เอกสารของทางราชการ 
8 ช่วยเก็บ - ค้นหาหนังสือราชการ 
9 ช่วยงานรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไปและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

10 คัดส าเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร 
11 ช่วยงานรับค าร้องและจัดหาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
12 งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  คุณวุฒิ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค.   
หรือ  ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง หรือทางอื่นท่ี ก.อบต.ก าหนดว่า ใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ         
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง หรือทางอื่นท่ี ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
2.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นย า 
5.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบั ติงานท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบ 
 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ 
    1.1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
    1.2 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทาง
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  
    1.3 ทดสอบความสามารถรู้ ความ สามารถ
ในการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือ
กลุ่มค าประโยคหรือข้อความส้ัน ๆ การสรุป
ความและตีความจากข้อความส้ันๆ  หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ 
    1.4 ความรู้ด้านงานธุรการและงาน       
สารบรรณ   
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
    2.1 มีทักษะในด้านงานธุรการ การพิมพ์

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
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หนังสือราชการ/ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
    2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้าน
ด้านหนังสือราชการได้เป็นอย่างดี 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
    3.4 ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
    3.5 การแต่งกาย 

 
 
 

100 

 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง  จะท าการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน และ
สอบสัมภาษณ์ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง โดยท าการประเมินสมรรถนะในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
สันป่ายาง รายละเอียดดังนี้ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  ประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล 
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เอกสารแนบท้าย 2 
รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 
1. ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
    สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง  อ าเภอแม่แตง  จังหวัด
เชียงใหม่ 
    หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์
การแพทย์  หรือเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดท าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  
ติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาท่ีฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะท่ีช ารุด
เส่ือมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปล่ียนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการ
เอกสารส าคัญของทางราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล  ทะเบียนท่ีเกี่ยวกับการค้าและ
อุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง  ๆ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและ  
จดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

ล าดับท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
(1) (2) 
1 จัดท าฏีกาเบิกจ่ายและเสนอฎีกาเบิกจ่ายประจ าเดือนและเบิกจ่าย 
  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศพด. อบต.สันป่ายาง 
2 เขียนเช็คและจัดท ารายงานจัดท าเช็ค 
3 คุมทะเบียนเลขฎีกาและทะเบียนเลขจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าสัญญายืมเงิน 
4 การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  
  ของศพด.อบต.สันป่ายาง 
5 การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  
6 รายงานงบแสดงผลการด าเนินการรายไตรมาศ 
7 ช่วยงานร่างหนงัสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องหนังสือราชการ แจ้งเวียน 
  เอกสารภายในหน่วยงาน พร้อมรับส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์และ 
  เอกสารของทางราชการ 
8 ช่วยเก็บ - ค้นหาหนังสือราชการ 
9 ช่วยงานรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไปและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

10 คัดส าเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร 
11 ช่วยงานรับค าร้องและจัดหาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
12 งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. ระยะเวลาการจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
     (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน จึงจะท าสัญญาได้ โดยให้ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี  
4. อัตราว่าง 1    อัตรา 
5. ค่าตอบแทน   11,500.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวไม่เกิน 2,000.-บาท  
6. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


