
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสินปนุ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 ----------------------------------------------------------- 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งท่ีวา่ง จ านวน ๓ ต าแหน่ง รวม 3 อัตรา 
 
  อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทนทีไ่ด้รับ 
   1.1ต าแหน่งท่ีรับสมัคร จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ 
    1.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทคณุวุฒิ) จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา   
          1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยบคุลากร   จ านวน     1 อัตรา 
          2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน     1 อัตรา 
          3) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  จ านวน     1 อัตรา 
   1.2 อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ และระยะเวลาการจ้าง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน จะจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจากบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้โดยได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2554  
           1.2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทคุณวุฒิ) มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ป ี
        1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยบคุลากร อัตราค่าตอบแทน อันดับ จ.3 ขั้น 1 อัตรา
เงินเดือนละ 8,340 .-บาท 
        2) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อัตราค่าตอบแทน อันดับ จ.3 ขั้น 1 
อัตราเงินเดือนละ 8,340 .-บาท 
       3) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าตอบแทน อันดับ จ.1 ขั้น 1 อัตราเงินเดือน
ละ 6,050 .-บาท 
       อนึ่ง ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ และถึงล าดับที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูง
กว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เรียกร้องสิทธิใดๆเพือ่ประโยชน์ตนเองไม่ได้ 
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  ๒.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
   ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๕  
กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาตไิทย 
   (๒)  มีอายุไมต่่ ากว่าสิบแปดปี และไมเ่กินหกสิบปี  
   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ ไรค้วามสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ 
    (ก) โรคเรื้อนในระยะตดิต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกยีจแก่สังคม 
    (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค)  โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
    (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืงกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
   (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  และลกัษณะงานที่ปฏิบัติ
พนักงานจ้างตามภารกจิ ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผูม้ีคณุสมบัตเิฉพาะต าแหน่งนั้น หน้าท่ีรบัผิดชอบและลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ ตามบัญชีคณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง หน้าที่รับผดิชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบัติแนบท้ายประกาศ (รายละเอียดตาม ผนวก 
ก.)   

  3.  การรับสมัครสอบ 

  ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมคัรและยืน่ใบสมัครด้วยตนเองไดท้ี่ส านักงานปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล
สินปุน ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ในวันเวลาราชการ ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือ
นักบวช ไม่มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  

           4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
      4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
พร้อมส าเนาเอกสารอื่นที่ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องมายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี ้
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        (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน) 
และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร  
   (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน ๑ ฉบับ 
   (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
   (4) ส าเนาหลักฐานการส าเรจจการศึกษา (หนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร) เช่นปริญญาบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน(TRANSCRIPT) จ านวน  1  
ฉบับ 
   (5)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 
   (6)  ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๙) (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
   (7)  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี) 
   (8)  หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ท างาน (ถ้ามี)    

   4.๒  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรบัสมคัรสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่น และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน 
เวลาและสถานที่ที่ก าหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้
สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

  5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้ สมัครต้องเสียค่ าธรรมเนียมในการสมัคร เข้ า รับการ เลือกสรร  ๑๐๐ . -  บาท (หนึ่ ง ร้อยบาท
ถ้วน)  

  6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร/วันเลือกสรร/ และวนัประกาศผลการเลือกสรร    
       6.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน จะประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่  26 สิงหาคม 2556  โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน 
       6.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน จะท าการสออบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ดังนี ้

ตารางการสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วันสอบ เวลา รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ ต าแหน่งท่ีสอบ 

29 สิงหาคม 2556 09.30 - 11.30 น. 1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก)  
2.ภาคความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

ห้องประชุม  
อบต.สินปุน 

ผู้ช่วยบุคลากร 
ผู้ช่วย นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

30 สิงหาคม 2556 09.00 -12.00 น. 1.ภาคความรู ้ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง(ภาค ค สมัภาษณ์) 

ห้องประชุม  
อบต.สินปุน 

ผู้ช่วยบุคลากร 
ผู้ช่วย นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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  6.3  ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค  ค สัมภาษณ์) ในวันที่ 29 สงิหาคม 
2556 โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน  
  6.4  ก าหนดวันประกาศผลการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน จะประกาศผลการเลือกสรรในวันที่  
2 กันยายน ๒๕๕6 โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน 

 7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  7.1 หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ภาค  คือ 
   ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปสอบข้อเขียน(ปรนัย) คะแนนเตจม ๕๐ คะแนน(รายละเอียดตาม
ภาค ผนวก ข.) 
            ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง สอบข้อเขียน(ปรนัย) คะแนนเตจม ๕๐ คะแนน 
   ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  และพฤติกรรมที่ปรากฏทาง
อื่นของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ คะแนน 50 คะแนน 

          ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ  จึงมีสิทธิเข้ารับการสอบในภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) ต่อไป 

 8.  เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป  (ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 9.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  9.๑  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม สูงสุดลงมาตามล าดับ ใน
กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
                   9.๒  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะใช้เพื่อแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาอย่าง
เดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีน้ีเป็นอันยกเลิก 
  9.๓  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้
นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 
          (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้ง 
          (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการแต่งตั้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
          (๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะแต่งตั้ง 
          (๔)  ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรทุกบัญชีใน
การสรรหาครั้งเดียวกัน 

 ๑0.   การแต่งต้ัง 
  ๑0.๑  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามต าแหน่งว่างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน  
 
          /-5-12.2 ถ้าผ่าน... 
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  ๑0.๒  ถ้าผ่านการเลือกสรรแล้ว และถึงล าดับที่ท่ีจะได้รับการแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตาม
ประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
                     อนึ่ง ส าหรับการแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรร หากองค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน ตรวจพบภายหลังว่า ผู้เข้ารับ
การเลือกสรรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน ขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้ง และขอ
ยกเลิกกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๓2-6103 หรือทางเวจบไซต์ 
http://www.sinpun.go.th 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  7  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 
 
                        

( นายภาคภูมิ  ตณิพันธ์ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนิปุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ผนวก ก 
 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ 
และลกัษณะงานที่ปฏบิัติของพนกังานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนิปุน เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี 
2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 

************************************* 
 

ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยบุคลากร  รหัสต าแหน่งสอบ 01 
สังกัด   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน 
ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  1. ไดรับปริญญาตรี ทางการปกครองรัฐ ประศาสนศาสตร การบริหาร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร 
การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ก.อบต.ก าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงนี้ได 
  2.ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต ่ากวานี้ทางการบริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตรการบริหารธุรกิจหรือทาง
อื่นที่ก.อบต.ก าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงนี้ได้ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยปฏบิัติหน้าที่อย่างใดอย่าง 
หนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ  ด าเนินการออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับ
งานบุคคล  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล  
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อช้ีแจงเหตุผลในการด าเนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ด าเนินเรื่องการขอรับบ าเหนจจบ านาญและเงินทดแทน จัดท าแก้ไข  เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาต าบลและองคการบริหารสวนต าบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบัง
คับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งของประเทศไทย 
  4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในนหนาที ่
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุ 
อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 8,340.-บาท 
 
 
 
 
 



                    ผนวก ก 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ 

และลกัษณะงานที่ปฏบิัติของพนกังานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนิปุน เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนกังานจ้าง ประจ าปี 

2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
************************************* 

ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  รหัสต าแหน่งสอบ 02 
สังกัด   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน 
ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  1. ไดรับปริญญาตรหีรือเทียบไดไมต ่ากวานี ้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล สุขศึกษาหรือ 
ทางอื่นที่ก.อบต.ก าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงนี้ได 
  2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต ่ากวานี ้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล หรือทางอื่นที ่
ก.อบต.ก าหนดวาเปนคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหนงนี้ได 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการการสงเสริมสุขภาพภายใตการก ากับตรวจสอบโดยใกลชิดอาจ 
ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

  เปนเจาหนาที่ช้ันตนปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกีย่วกับวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบตัิหนาที ่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รวมศึกษา หาขอมูลวิเคราะหวิจัย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหา 
รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพ ปฏิบตัิงานทางดานสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให 
ค าแนะน าตรวจสอบเกีย่วกับการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ เชน การบริหาร การอนามัยแมและเดจก การวาง 
แผนครอบครัว การสงเสรมิภาวะโภชนาการ การใหความรดูานสาธารณสุขแกประชาชน ครู นักเรียน ตลอดจน 
การเผยแพร และจัดอบรมเจาหนาที่ผปูฏิบัติงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาคและบคุคลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสง 
เสรมิสุขภาพ รวมด าเนินการนเิทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการสงเสริมสุขภาพ โดยการตรวจความถูก 
ตองของรายงานผลการปฏิบตัิงาน วิเคราะหขอมูล สถติิเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามโครงการ 
เฉพาะเรื่อง หรืองานสงเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข จัดหาและจดัสรรเวชภัณฑเครื่องมือ อุปกรณการ 
แพทย ทีใ่ชส าหรับการด าเนินการสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบตัิงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค 
เชน การบ าบัดรักษาโรคติดตอมาลาเรยีโรงเรื้อน การสุขาภิบาลโรงเรียน การจดัหาน ้าสะอาดการคนหาผปูวยการ 
เสรมิสรางภูมิคุมกันโรคเปนตนและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกบัการสาธารณสุข 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรใูนวิชาการสงเสรมิสุขภาพอยางเหมาะสมแกการปฏบิัตงิานในหนาที ่
  2. มีความรคูวามเขาใจในกฎหมายสภาต าบลและองคการบริหารสวนต าบลและกฎหมาย กฎ 
ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรทูั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมืองเศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศ 
  4. มีความรคูวามสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที ่
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูลวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 



อัตราค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 8,340.-บาท 
 

           ผนวก ก 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ 

และลกัษณะงานที่ปฏบิัติของพนกังานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนิปุน เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนกังานจ้าง ประจ าปี 

2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
************************************* 

 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  รหัสต าแหน่งสอบ 03 
สังกัด   ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน 
ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 
  ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต ่ากวานี้ทุกสาขาท่ีก.อบต. ก.พ. หรือก.ค. รับ 
รอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิตหรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก 
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ 
ฝกอบรมไมนอยกวา12 ช่ัวโมง 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไมยาก ภายใตการก ากับรวจสอบโดยใกลชิด 
หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยอูยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติรับ สงลงทะเบียนแยกประเภทและจัดสงหนังสือเอกสาร ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกจบและคนหาหนังสือกรอ
กบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคดัส าเนา หนังสือเอกสาร ตรวจ
เอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตางๆชวยจัดหาดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภณัฑชวยรวบรวมขอมูลและสถติิทั่วไป ชวย
ท าบันทึกยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วสัดุอปุกรณ ชวยติดตออ านวยความสะดวก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรคูวามเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานสภาต าบลและองคการบรหิารสวนต าบลและ
กฎหมายกฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรคูวามสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที ่
  3. มีความรคูวามสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที ่
  4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย า 
อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,050.-บาท 
 
 

           



           ผนวก ข 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ 

และลกัษณะงานที่ปฏบิัติของพนกังานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนิปุน เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี 

2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยการประเมินสมรรถนะ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร 
 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเตจม วิธีการประเมิน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1.1ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) 50 คะแนน ประกอบดว้ย 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารสว่นต าบล 
- รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
- พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล ตามหลัก 
วิชาการ 
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร ์
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก 
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆจากค า
หรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ 
1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 50 คะแนน 
ประกอบด้วย 
-พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไข
เพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน 
 
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค  ค) 50คะแนน 
โดยทดสอบความรู้  ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะตามทีร่ะบไุว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จากประวัตสิ่วนตัว  ประวตัิการศึกษา  และพฤติกรรม
ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

ใช้วิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้วิธีการสัมภาษณ ์
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60) 

 
 
 

 รวม 150  

          ผนวก ข 



บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ 
และลกัษณะงานที่ปฏบิัติของพนกังานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนิปุน เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี 
2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยการประเมินสมรรถนะ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวชิาการส่งเสริมสุขภาพ 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเตจม วิธีการประเมิน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

1.1ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) 50 คะแนน ประกอบดว้ย 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารสว่นต าบล 
- รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
- พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล ตามหลัก 
วิชาการ 
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร ์
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก 
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆจากค า
หรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ 
1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 50 คะแนน 
ประกอบด้วย 
-พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไข
เพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 25๓๕  
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค  ค) 50คะแนน 
โดยทดสอบความรู้  ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะตามทีร่ะบไุว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จากประวัตสิ่วนตัว  ประวตัิการศึกษา  และพฤติกรรม
ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

50 

ใช้วิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้วิธีการสัมภาษณ ์
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60) 

 
 
 

 รวม 150  



           ผนวก ข 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ 

และลกัษณะงานที่ปฏบิัติของพนกังานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนิปุน เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนกังานจ้าง ประจ าปี 

2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยการประเมินสมรรถนะ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเตจม วิธีการประเมิน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

1.1ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) 50 คะแนน ประกอบดว้ย 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารสว่นต าบล 
- รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
- พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล ตามหลัก 
วิชาการ 
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร ์
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก 
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆจากค า
หรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ 
 
1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 50 คะแนน 
ประกอบด้วย 
-พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไข
เพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และฉบับแก้ไข
เพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน 
-พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.2544 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เกจบรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหนว่ยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค  ค) 50คะแนน 
โดยทดสอบความรู้  ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะตามที่ระบไุว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จากประวัตสิ่วนตัว  ประวตัิการศึกษา  และพฤติกรรม
ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

50 

ใช้วิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใช้วิธีการสัมภาษณ ์
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60) 

 
 
 



 รวม 150  

 


