
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 
****************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย มีความ
ประสงค์ จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 3 ต าแหน่ง 4 อัตรา โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 , 25 ,26 และ 35                
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๔๗                   
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  ๑ .   ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
   1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา 

ปฏิบัติงานในกองช่าง 
- ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (รหัสต าแหน่ง 01) จ านวน  ๑  อัตรา 

ปฏิบัติงานในกองคลัง 
- ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จ านวน  ๑  อัตรา 
              (รหัสต าแหน่ง 02) 

1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 2 อัตรา 
ปฏิบัติงานในส านักปลัด อบต. 

- ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (รหัสต าแหน่ง  03) จ านวน  1  อัตรา 
ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (รหัสต าแหน่ง  04)  จ านวน  1  อัตรา 

 ๒.   คุณสมบัตทิั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร 
        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้  

         2.1 คุณสมบัติทั่วไป  ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

  (๑)   มีสัญชาติไทย  
  (๒)   มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 

   (3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  
ก าหนดส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

/(ก) โรคเรื้อน... 
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 (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างตามที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้) 

๓. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 

10 สิงหาคม 2560 - วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล                
ป่าซาง เลขที่ 138 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง ต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย                    
โทร.0-5317-3661 และกรุณาแต่งกายให้สุภาพในการยื่นใบสมัคร 

3.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับการสมัคร   
      ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเองพร้อมยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
      3.๑  ใบสมัคร (อบต.ป่าซาง จัดเตรียมให้) 

    3.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่าย               
ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร                 
จ านวน ๑ รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน ๒ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ-สกุล ไว้ด้านหลัง              
รูปถ่ายทุกรูป 
    3.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑  ฉบับ 

3.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน ๑  ฉบับ  
3.5  ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาประกาศนียบัตร 
       หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
       พร้อมต้นฉบับ ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ที่สมัคร      จ านวน ๑  ฉบับ  

/3.6 ใบรับรองแพทย์... 
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3.6  ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม 
       ตามท่ี ก.อบต.ก าหนด (ตามข้อ 2.1 (4))  
       ทีอ่อกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง) 
       ซ่ึงนับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย   จ านวน ๑  ฉบับ 
3.7  ส าเนาเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  จ านวน  1 ฉบับ 
3.8  หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)   จ านวน  1 ฉบับ  
3.9  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน่  ทะเบียนสมรส   
       ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  (ถ้ามี)   จ านวน ๑  ฉบับ 
3.10 หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างเดิม 
        หรือหน่วยงานเดิม (ถ้ามี)    จ านวน ๑  ฉบับ 

ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด  ตามข้อ 3.3 ถึงข้อ 3.10 ให้ใช้กระดาษ A๔ เทา่นั้น ทั้งนี้
ผู้สมัครต้องเขียนค ารับรองในเอกสารทุกฉบับว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย  

ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ถูกต้อง ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าซาง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง และหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซางจะด าเนินคดี                  
ตามกฎหมายต่อไป 

     3.3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
     ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่งละ 10๐.- บาท                    

(-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ในวันยื่นใบสมัครและมีสิทธิสอบได้เพียงต าแหน่งเดียว 
     ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้

ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบ ให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

4. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น

พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
     4.1 หลักสูตรการทดสอบแบ่งออกเป็น  3  ภาค  คือ 
   ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
   ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
   ค. ภาคความรู้ความเหมาะสมเกี่ยวกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์ ภาค ค.) คะแนนเต็ม 
100 คะแนน  (รายละเอียดตามผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้) 

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ในวันอังคาร ที่ 22  สิงหาคม  2560  โดยจะปิดประกาศไว้ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ               
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าซาง www.pasanglocal.go.th และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อ และ                  
วัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเอง 

/6.ก าหนดวัน... 
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6. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง จะด าเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป             

(ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความรู้ความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค.) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง ในวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 

ภาคเช้า  เวลา 08.30 - 09.00 น. รายงานตัวเข้าสอบ 
 เวลา 09.00 - 10.00 น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 

        เวลา 11.00 - 12.00 น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
  (ภาค ข.) 

ภาคบ่าย เวลา 14.00 เป็นตน้ไป   ทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมเกี่ยวกับต าแหน่ง  
       (ภาค ค.) 
7. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสม สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้า       
หุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้ อกางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตน                      
เป็นสุภาพชน 

  2. น าบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) และบัตรประจ าตัวสอบพนักงานจ้าง                   
ไปในวันสอบด้วย 

  3. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ               
โดยเคร่งครัด 

  4. ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอ่ืน 
 หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนการสอบ ภาคใดภาคหนึ่ง หรือ
ทั้งหมดก็ได ้

8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน

สอบที่ได้ ในวันพฤหัสบดี ที่  31  สิงหาคม  2560  โดยจะปิดประกาศไว้ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าซาง www.pasanglocal.go.th 

     9 . เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัด เลือกได้คะแนนรวมทั้งสิ้น                
ทั้งภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ , ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และภาคความรู้ความเหมาะสมเกี่ยวกับต าแหน่ง (ภาค ค.)                   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ การตัดสินผลการเลือกสรรของคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร                    
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

9.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงล าดับจากผู้สอบได้จะเรียงคะแนนรวมสูงสุด              
ลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

 
/9.2 บัญชี... 
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  9.2 บัญชีผู้สอบได้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบอย่าง
เดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

9.3 หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สอบคัดเลือกได้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัครจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างดังกล่าว  กรณีมีการสละสิทธิ์จะเรียก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกล าดับถัดไป 

10. การสั่งจ้าง การแต่งตั้งและเงื่อนไขการจ้าง 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ 
ตามล าดับที่ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป              
ของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ทั้งนี้หาก
ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด องค์การบริหาร          
ส่วนต าบลป่าซาง อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ 

 10.2 ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง
ไม่ได ้
 11. การยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ 
 ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้  ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้นั้น
ในบัญชีผู้สอบได้ คือ 

1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิที่จะรับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่ก าหนด 
3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 

  
 12. การท าสัญญาจ้าง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรร เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ในต าแหน่งที่ว่างตามล าดับที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ พร้อมจัดท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนดไม่ก่อน
วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) ได้มีมติให้ความเห็นชอบ               
การจ้างพนักงานจ้าง (ตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547) 

13.  การรายงานตัว 
ให้ผู้ที่สอบได้ มารายงานตัว ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง ต่อเมื่อได้รับ

แจ้งเป็นหนังสือให้มารายงานตัว เมื่อได้รับแจ้งแล้วให้มารายงานตัวภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง หากไม่มา
รายงานตัวตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์   องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง จะเรียกผู้ที่ได้ล าดับที่ถัดไป                
มารายงานตัวต่อไป 
 
 

/องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง ด าเนินการเลือกสรร ในรูปของคณะกรรมการโดย                   
ยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาคและเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหรือผู้อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการ
แอบอ้างหรือการทุจริต โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าซาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5317-3661  เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 

 
 

          (ลงชื่อ)………………………………………… 
                   (นายสมควร  นยัติ๊บ) 

                 นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ก  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  
เรื่อง  การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ลงวันที่ 1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

************************************************* 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   (รหัสต าแหน่ง  01)   

 
ลักษณะงานและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ                 
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ   
   1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้
ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ  
   1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ รายการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   1.3 ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคา                 
ค่าก่อสร้าง  
   1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ 
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
   1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง   
 2. ด้านการบริการ   
   2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ      
แกผู่้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ 
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  
   2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ 
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
   2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
 
 

 
 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน                  
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน                  
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้                      
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรมโยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได 

ระยะเวลาการจ้าง    

ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบการจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน    

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และ                 
ค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

สิทธิประโยชน์    
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

หมายเหตุ : สถานที่ปฏิบัติงาน กองช่าง  จ านวน  1  อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ก  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  
เรื่อง  การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

************************************************* 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (รหัสต าแหน่ง  02) 

ลักษณะงานและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ   
   1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งาน 
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด   
   1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ 
ประจ าปีของหน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก 
จ่ายเงิน  
   1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ 
รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน  
   1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงินและ 
บัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการ 
ต่างๆ ทางการเงินและบัญชี  
   1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความ 
ถูกต้องใน การปฏิบัติงาน  
   1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้ 
เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้  
   1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ                 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ด้านการบริการ  
   2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ 
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ   
   2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป          
เพ่ือ ขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่                
เป็น ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  

 
 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้        
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ                
ทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป 
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี      
พณิชยการ เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้อง
มีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ระยะเวลาการจ้าง    

ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบการจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน    

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,400 บาท  (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และ               
ค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

สิทธิประโยชน์    
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

หมายเหตุ : สถานที่ปฏิบัติงานกองคลัง  จ านวน  1  อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  

เรื่อง  การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลงวันที่ 1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
******************************************** 

 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป     
 
ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป    (รหัสต าแหน่ง  03) 

 
ลักษณะงานและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
อาจมีค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ               
ที่ก าหนดไว้ 
  มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ไม่ก าหนดวุฒิการศึกษา 

ระยะเวลาการจ้าง    

ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี  

อัตราค่าตอบแทน    

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

สิทธิประโยชน์    
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

หมายเหตุ : สถานที่ปฏิบัติงาน ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  จ านวน  1  อัตรา 
  
 

 
 

 
 
 



 
ผนวก ก  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  
เรื่อง  การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

******************************************** 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป     
 
ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (รหัสต าแหน่ง  04) 

 
ลักษณะงานและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษนอกเหนือจาก
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
  มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ไม่ก าหนดวุฒิการศึกษา 

ระยะเวลาการจ้าง    

ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี  

อัตราค่าตอบแทน    

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

สิทธิประโยชน์    
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

หมายเหตุ : สถานที่ปฏิบัติงาน ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน  1  อัตรา 
  
 

 
 
 
 
 
 



ผนวก ข  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  

เรื่อง  การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ลงวันที่ 1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
********************************************* 

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (รหัสต าแหน่ง  01)    
วัน/เดือน/ปี เวลา หลักสูตรและวิธีการสอบ 

30  สิงหาคม  2560 09.00 – 10.00 น. 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน  
(ปรนัย หรือ อัตนัย) ดังนี้ 

1.1  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล 

1. ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นใน
ข้อความหรือเรื่องราว 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุป
เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 

3. ความสามารถในการหาแนวโน้ มหรือความ
เปลี่ ยนแปลงที่ น่ าจะเป็ น ไป ตามข้อมูลหรือ
สมมติฐาน 

4. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่าง
อ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง 
ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 

1.2  วิชาภาษาไทย 
            เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้
ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การ
ขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา
เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค 
และค าศัพท ์

1.3  วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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วัน/เดือน/ปี เวลา หลักสูตรและวิธีการสอบ 
-ต่อ- 11.00 – 12.00 น.

  
2. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาค ข. 
(100 คะแนน) 

2.1  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ                                        
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2  ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การบริหารงาน
ก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง 
การปฏิบัติงานก่อสร้าง  

2.3  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง 
2.4  ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และ 

คอนกรีตเทคโนโลยี  
2.5  ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” 

ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 

 13.00 – 13.30 น. การเขียนและถอดแบบ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 
 14.00 น.เป็นต้นไป

  
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค.  
(100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการประเมินบุคคล 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ดังนี้ 

1. ความรู้ พิจารณาจากองค์ความรู้ และความรู้เฉพาะ
ต าแหน่ งที่ สมัคร ความรู้ทั่ ว ไป เกี่ ยวกับ เศรษฐกิจ  สั งคม 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ความรู้ที่ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  ความรู้ความสามารถพิเศษที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และต าแหน่งที่สมัคร 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ พิจารณาจากทักษะ 
ความสามารถที่ จะปฏิ บั ติ งาน ในต าแหน่ งที่ สมั คร เช่ น
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถพิเศษ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และความสามารถอ่ืน ๆ  

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล พิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
บุคลิกภาพ ลักษณะส่วนบุคคล ทั้งร่างกายและจิตใจ ท่วงทีวาจา 
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ 
แรงจูงใจ พฤติกรรม อุปนิสัย อารมณ์  การปรับตัวเข้ากับสังคม
และสิ่งแวดล้อม ไหวพริบปฏิภาณ การกล้าแสดงออก และ
บุคลิกภาพอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 



ผนวก ข  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  

เรื่อง  การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลงวันที่ 1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
********************************************* 

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (รหัสต าแหน่ง  02) 
วัน/เดือน/ปี เวลา หลักสูตรและวิธีการสอบ 

30  สิงหาคม  2560 09.00 – 10.00 น. 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน  
(ปรนัย หรือ อัตนัย) ดังนี้ 

1.1  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล 

1. ความสามารถในการสรุปความ  หรือจับ
ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือ
สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 

3. ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือ
สมมติฐาน 

4. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
อย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและ
ข้อมูลต่ าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และ
อุปมาอุปไมย 

1.2  วิชาภาษาไทย 
            เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้
ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การ
ขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา
เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่า ง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค 
และค าศัพท ์

1.3  วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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วัน/เดือน/ปี เวลา หลักสูตรและวิธีการสอบ 
-ต่อ- 11.00– 12.00 น.

  
2. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาค ข. 

(100 คะแนน) 
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไข 

2.3  ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ายวิธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.4  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
2545 

2.5  ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” 
ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

 13.00 – 13.30 น. การทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 14.00 น.เป็นต้นไป

  
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค.  
(100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการประเมินบุคคล 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ดังนี้ 

1. ความรู้ พิจารณาจากองค์ความรู้ และความรู้เฉพาะ
ต าแหน่ งที่ สมัคร  ความรู้ทั่ ว ไป เกี่ ยวกับ เศรษฐกิจ  สั งคม 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ความรู้ที่ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  ความรู้ความสามารถพิเศษที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และต าแหน่งที่สมัคร 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ พิจารณาจากทักษะ 
ความสามารถที่ จะปฏิ บั ติ งาน ในต า แหน่ งที่ สมั คร เช่ น
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถพิเศษ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และความสามารถอ่ืน ๆ  

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล พิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
บุคลิกภาพ ลักษณะส่วนบุคคล ทั้งร่างกายและจิตใจ ท่วงทีวาจา 
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ 
แรงจูงใจ พฤติกรรม อุปนิสัย อารมณ์  การปรับตัวเข้ากับสังคม
และสิ่งแวดล้อม ไหวพริบปฏิภาณ การกล้าแสดงออก และ
บุคลิกภาพอ่ืนๆ 

 



ผนวก ข  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  

เรื่อง  การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ลงวันที่ 1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
********************************************* 

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป     
 

ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (รหัสต าแหน่ง  03 และ 04) 
วัน/เดือน/ปี เวลา หลักสูตรและวิธีการสอบ 

30  สิงหาคม  2560 09.00 – 10.00 น. 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน  
(ปรนัย หรือ อัตนัย) ดังนี้ 
1.1  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

1. ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็น                   
ในข้อความหรือเรื่องราว 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 

3. ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลง
ที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 

4. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน 
เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ การคิด
สรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 

1.2  วิชาภาษาไทย 
            เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้
ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การ
ขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา
เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค 
และค าศัพท ์
1.3  วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 

4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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วัน/เดือน/ปี เวลา หลักสูตรและวิธีการสอบ 
-ต่อ- 11.00– 12.00 น.

  
2. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาค ข. 
(100 คะแนน) 

1. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 

๒๕๒๖ 
3. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  

 
 13.00 – 13.30 น. การทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 14.00 น.เป็นต้นไป

  
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค.  
(100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการประเมินบุคคล 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ดังนี้ 

1. ความรู้ พิจารณาจากองค์ความรู้ และความรู้เฉพาะ
ต าแหน่ งที่ สมัคร ความรู้ทั่ ว ไป เกี่ ยวกับ เศรษฐกิจ  สั งคม 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ความรู้ที่ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  ความรู้ความสามารถพิเศษที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และต าแหน่งที่สมัคร 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ พิจารณาจากทักษะ 
ความสามารถที่ จะปฏิ บั ติ งาน ในต าแหน่ งที่ สมั คร เช่ น
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถพิเศษ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และความสามารถอ่ืน ๆ  

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล พิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
บุคลิกภาพ ลักษณะส่วนบุคคล ทั้งร่างกายและจิตใจ ท่วงทีวาจา 
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ 
แรงจูงใจ พฤติกรรม อุปนิสัย อารมณ์  การปรับตัวเข้ากับสังคม
และสิ่งแวดล้อม ไหวพริบปฏิภาณ การกล้าแสดงออก และ
บุคลิกภาพอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


