
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

……………………………………………………………………… 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  มีความประสงค์การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  จ านวน 2 ต าแหน่ง 
2 อัตรา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓, ๑๔  และ
มาตรา ๒๕  แห่ง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล      
สร้อยพร้าว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
๑.๑ พนักงานจ้างภารกิจ 
 1.1.1 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)  สังกัด ส านักปลัด   จ านวน     1     อัตรา     

๑.๑.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ)  สังกัด กองคลัง  จ านวน     ๑     อัตรา 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ดังนี้ 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ตามความ 

ในหมวด ๑  ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
พนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีสัญชาติไทย 
 ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐ ปี   
 ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้ องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
 ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
 ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

//6. ไม่เป็น... 
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6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  

7. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
8. ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ก ากับไว้  

“มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร” 

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น  

   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
(เอกสารหมายเลข ๒) 

 ๓. การสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครและเอกสาร ต่าง ๆ  
ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ใน
เอกสารทุกฉบับ โดยผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกต าแหน่งที่สมัครได้เพียง  ๑  ต าแหน่งเท่านั้น  ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรก าหนดได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 
สิงหาคม ๒๕๖4 ในวันและเวลาราชการ  สามารถสอบถามรายละเอียด เ พ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข                   
๐๔๒ – ๑๘๐๘๐๖ หรือ ๐๙๖ – ๙๔๖๓๙๕๐  โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่า
ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในต าแหน่ง 

๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้ง
ส าเนาเอกสารหลักฐานฉบับจริงและส าเนาพร้อมรับรองความถูกต้อง  ยื่นในวันสมัคร  ประกอบด้วย   

๑. ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯ  ก าหนด  (เอกสารหมายเลข ๒) 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน   ๑   ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน   จ านวน   ๑   ฉบับ  
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน จ านวน ๓ รูป 
๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามประกาศซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑   เดือน  

นับถึงวันสมัครสอบ  และไม่ป่วยเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง 
๖. ส าเนาวุฒิการศึกษา  หนังสือรับรองทะเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะใช้สมัคร   

สอบหรือหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
             ๗. เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙)  ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  
(ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๘. หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ให้ปฏิบัติ 
๙. ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด  A๔       

 
//หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ   เอกสารและหลักฐานทุกชนิดให้น าฉบับจริงมาประกอบการพิจารณา ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้   
ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  
และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  ถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

๕. อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครและการรับสมัคร  
    ๕.๑ พนักงานจ้างภารกิจ 
 5.1.1 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ) สังกัด ส านักปลัด  จ านวน    ๑๐๐    บาท 

๕.๑.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ)  สังกัด กองคลัง  จ านวน    ๑๐๐    บาท   
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าวขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น 

๖. หลักสูตรและวิธีการสรรหา  
๖.๑ การด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานภารกิจจะด าเนินการสอบตามหัวข้อ  ดังต่อไปนี้ 
     ๖.๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้

ความสามารถในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่สอบแข่งขัน  โดยวิธีสอบปรนัย 
     ๖.๑.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่สอบแข่งขันตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยวิธีการสอบ
ปรนัย 

    ๖.๑.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) สอบสัมภาษณ์ 

๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน   
                          องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่            
24 สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว และทางเว็บไซต์ 
http://soiphrao.go.th/  

 ๘. ก าหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
 ๘.๑.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ในวันที่ 27 เดือน สิงหาคม ๒๕๖4   
เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐  น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 
 ๘.๑.๒ ทดสอบภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  ในวันที่ 27 เดือน สิงหาคม ๒๕๖4 
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 
 ๘.๑.๓ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  ในวันที่ 27 เดือน สิงหาคม ๒๕๖4 
เวลาเวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 

          ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินส าหรับผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ให้พิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการโดยจะต้องเป็นผู้

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบของคะแนนรวมทุกภาค 

๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าวจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันโดยเรียงล าดับที่ 

//จากผู้ที่สอบได้... 
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จากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้
คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ 
อยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้าได้ 

๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้ใช้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและ
เลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๑. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชี   
                 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  จะประกาศผลการสรรหาฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว และทางเว็บไซต์ http://soiphrao.go.th/ 
โดยจะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาคะแนนรวมต่ าตามล าดับ  ใน
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเลขประต าตัวในการสมัครสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า 

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง 
๑๒.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ในแต่ละต าแหน่ง  ตามต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  ทั้งนี้ จะด าเนินการเรียกผู้ที่ผู้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรรมาท าสัญญาต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.
จังหวัดอุดรธานี)  ก่อนถึงจะบรรจุแต่งตั้งได้หรือตามท่ี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ก าหนด 

 ๑๒.๒ ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงล าดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้  จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
  ๑๒.๓ ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกจะต้องเข้าท าสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว ภายใน
เวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าวก าหนด 
                     ๑๒.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาท าสัญญาจ้าง
และจัดจ้าง ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.) ได้มีมติ
เห็นชอบแล้วเท่านั้น 
                    ๑๒.๕ ในวันท าสัญญาจ้าง ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ 

๑๓. อัตราค่าตอบแทน/ระยะเวลาการจ้าง 
   ๑๓.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 13.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ) สังกัด ส านักปลัด 

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิซาหรือทุกทางที่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง 

 

//อัตราค่าตอบแทน... 



-5- 

  อัตราค่าตอบแทน 

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิซาหรือทุกทางที่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้างตามมติ ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่เกินคราวละ 
๔ ปี 

  ๑๓.๑.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ) สังกัด กองคลัง   

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
   3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยการ 
เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ ระยะเวลาการจ้างตามมติ ก.อบต 
จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่เกินคราวละ ๔ ปี 

  อัตราค่าตอบแทน 
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ อัตราค่าจ้าง ๙,๔๐๐ บาท และได้รับ
เงินค่าเพ่ิมค่าครองชีพตามท่ี ก.อบต.ก าหนด  
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ อัตราค่าจ้าง ๑๐,๘๔๐ บาท 
และได้รับเงินค่าเพ่ิมค่าครองชีพตามที่ ก.อบต.ก าหนด  หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
  ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐.- บาท  
และเงินเพ่ิมพิเศษชั่วคราว  ๒,๐๐๐.- บาท/เดือน  รวมหากไม่ถึง  ๑๓,๒๘๕.- บาท ให้ได้ถึง  ๑๓,๒๘๕.-บาท/เดือน แต่
เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว  ต้องไม่เกินเดือนละ  ๑๓,๒๘๕.- บาท  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่     
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ข้อสงวนสิทธิ์ 
 ๑. กรณีผู้สมัครเขียนใบสมัครผิดพลาด  ถูกท าลาย  หรือสูญหาย  จะยื่นขอรับใบสมัครแทนไม่ได้  และ
จะขอเงินคืนไม่ได้ทุกกรณ ี
 ๒. การพิจารณาข้อเท็จจริงใด ๆ ของคณะกรรมการเป็นอ านาจเด็ดขาดของคณะกรรมการฝ่ายนั้นๆ ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบและผู้สมัครสอบจะไม่ร้องคัดค้านหรือโต้แย้งสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น    
 ๓. ผู้สมัครสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนเข้าสอบทุกครั้ง หากสูญ
หายประการใดให้รีบแจ้งคณะกรรมการสอบทราบล่วงหน้าก่อนสอบ ๓๐ นาที หากเพิกเฉยอาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบได้ 
 

//หากมีข้อสงสัย... 
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 หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถาม  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  
หรือ โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๑๘๐๘๐๖  มือถือ ๐๙๖ - ๙๔๖๓๙๕๐   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

( นายชินวัฒน์  จันทะศรี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 

 
 

  



 

(เอกสารหมายเลข ๒) 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาประสานงาน 

ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชน และสนับสนุนการด าเนินงาน
ของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน 

 1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นของต้นโดยมุ่งพ่ึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 

  1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพ่ือสร้างพลังชุมชนให้เป็นฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน ในการ
เป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 

 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกลุ่ม รวมทั้ง
กระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชน
เข้มแข็ง 

 1.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาการและปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย องค์กรประชาชน และชุมชน
ในระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง 
สมดุล และม่ันคง 

 1.6 ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจนด าเนินการ
และเอ้ืออ านวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 1.7  เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

 1.8 ร่วมจัดท าโครงการต่าง ๆ ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการชุมชน
พอเพียง โครงการ S M L เป็นต้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและเสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 

 1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

2. ด้านการบริการ 
 2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป 
 2.2 ตอบปัญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย 
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 2.3 ติดตามประสานงานหน่วยงานองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการช่วยเหลือ บ าบัด แก้ไขปัญหาแก่
ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน 

 2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการด าเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
ต่อชุมชน 

 2.5 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิซาหรือทุกทางที่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี 
อัตราค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   15,000 บาท   



 (เอกสารหมายเลข ๒) 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดบัต้น ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การงบประมาณและการบัญชี
ทั่วไปของส่วนราชการ เช่นการตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับการ จัดต้ังงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจ า ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร 
งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตนเอกสารการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเปา้หมายที่ก าหนด 
  ๒. รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนเบิกจ่ายเงิน 
  3. ด าเนินการรับ - จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการรับ - จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 
  ๔. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาและเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการต่างๆ ทางการเงินและ
บัญชี 
  ๕. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญหาการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
  6. ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง
และตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้ 
  ๗. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การเงินและบัญช ีเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ กจ. ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ กจ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี 
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อัตราค่าตอบแทน 
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ อัตราค่าจ้าง ๙,๔๐๐ บาท และได้รับ
เงินค่าเพ่ิมค่าครองชีพตามท่ี ก.อบต.ก าหนด  
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ อัตราค่าจ้าง ๑๐,๘๔๐ บาท 
และได้รับเงินค่าเพ่ิมค่าครองชีพตามที่ ก.อบต.ก าหนด  หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
  ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐.- บาท  
และเงินเพ่ิมพิเศษชั่วคราว  ๒,๐๐๐.- บาท/เดือน  รวมหากไม่ถึง  ๑๓,๒๘๕.- บาท ให้ได้ถึง  ๑๓,๒๘๕.-บาท/เดือน แต่
เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว  ต้องไม่เกินเดือนละ  ๑๓,๒๘๕.- บาท  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
๑.๑ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  การศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
๑.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครอง  สถานการณ์ปัจจุบัน 
๑.๓ ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ การคิดค านวณ 

 ๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

๑.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

 ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.๒๕๓๙ 
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓5  และที่แก้ไข

 เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและ

 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 
11. ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก

 เกิด พ.ศ. 2558 
12. เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 

 
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน  
  2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4. ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน การเงิน 
 ทดสอบความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งที่สอบนั้นตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีการสอบปรนัย 
   ๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน) 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ  พิจารณาประวัติส่วนตัว  ประวัติการท างาน  ประสบการณ์   
ตลอดจนบุคลิกภาพ  ท่วงท่า  วาจา  ปฏิภาณไหวพริบ  เชาว์ปัญญา  และอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม  โดยวิธีการ 
สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 



 
ทดสอบคุณลักษณะอ่ืนๆของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

๑. ทัศนคติเก่ียวกับองค์กร วิสัยทัศน์ในการท างาน ทัศนคติ แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน ๑๐ คะแนน 
๒. ในเรื่องทั่วไปอ่ืนๆ         ๑๐ คะแนน 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        ๑๐ คะแนน 
๔. คุณธรรม จริยธรรม         ๑๐ คะแนน 
๕. ความสามารถในการตัดสินใจ       ๑๐ คะแนน 
๖. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเหมาะสมต่ออาชีพ      ๑๐ คะแนน 
๗. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา        ๑๐ คะแนน 
๘. ความสามารถในการสื่อความหมาย       ๑๐ คะแนน 
๙. ความมั่นคงในอารมณ์        ๑๐ คะแนน 
๑๐. ปฏิภาณไหวพริบ         ๑๐ คะแนน 

ระเบียบวิธีการเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้ 
(๑) ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ 
(๒) ผู้เข้ารับการเลือกสรร ไปถึงท่ีท าการเลือกสรรก่อนก าหนดเวลาด าเนินการเลือกสรร   

พร้อมน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรพร้อมบัตรประจ าประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวัน 
ดังกล่าวด้วย 

(๓) ผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มาตามก าหนดเวลา จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร 
(๔) ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาสอบ 
(๕) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติค าสั่งของเจ้าหนาที่ประจ าสถานที่เลือกสรรโดยเคร่งครัด 
(๖) ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรร                    

คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าว 
 

  



(เอกสารหมายเลข ๒) 

 วันที่รับสมัคร.......................... 

                                                                                                        ล าดับที่สมัคร.......................... 

 
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต าแหน่ง................................................. 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  
 

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

 

๑.  ชื่อ  …............................................................................สกุล…..................………………….………………. 

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 

๓.  เกิดวันที่…..….เดือน……………….…… พ.ศ…………  อายุ………..ปี………เดือน    สัญชาติ……………….ศาสนา…………….. 

๔.  ต าบลที่เกิด…………………………..อ าเภอ…………………………….จังหวัด……………………………. 

๕.  สถานที่ติดต่อที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 

บ้านเลขท่ี…………….ซอย/ตรอก…………………….………..หมู่ที่...........ถนน……………….แขวง/ต าบล……………………………..
เขต/อ าเภอ…......……………………….........  จังหวัด………………….............……………. 

รหัสไปรษณีย…์…………….โทรศัพท์/โทรสาร……………………….... E-mail……………………………..................................... 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 

   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ชื่อคู่สมรส…………………..……................สกุล…...........................................อาชีพ……………………………………. 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

  ไม่มีบุตร/ธิดา    มีบุตร/ธิดา  จ านวน…..….คน  (ชาย……...คน หญิง………..คน) 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรค
เหล่านี้หรือไม่ 

ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

 

 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑.5 นิ้ว 



-๒- 

๘. วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ................................................................ สาขาวิชา............................................................................ 

สถาบันการศึกษา..................................................................... วัน เดือน ปี ที่ส าเร็จการศึกษา........... ............................... 

๙. ปัจจุบันประกอบอาชีพ.................................................………......................................……………………………………………. 

สถานที่ท างานเลขที…่………………….……..ซอย/ตรอก………………………….………..หมู่ที่...............ถนน……………….....….........
แขวง/ต าบล………………………………….…เขต/อ าเภอ…......……………………………….. จังหวัด………………….............…………… 

รหัสไปรษณีย…์…………...………….โทรศัพท์...............................................โทรสาร………………………........................ 

๑๐.  ความรู้ ความสามารถพิเศษ 
........................................................................................................................................................................... ....... 

........................................................................................................................... ................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบ ให้ถือ
ว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบในครั้งนี้ 

 

                            ลงลายมือชื่อผู้สมัคร…………………………………………………… 

                         (…………..................................………..) 

                   วันที่...........เดือน...................  พ.ศ .................   

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

(   )  คุณสมบัติครบถ้วน 

(   )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน
เนื่องจาก………....................................................……………………………...........................................................  

 

(ลงชื่อ)……….…………….........................ผู้ตรวจสอบ 

                                               (…………….………….............………....) 

                                                  คณะกรรมการรับสมัครสอบฯ 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 

ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

 

วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 
30 ก.ค. – 9 ส.ค.64 ประกาศรับสมัครสอบ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสร้อยพร้าว 11 – 20 ส.ค.64 รับสมัคร 
24 ส.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
27 ส.ค.64 สอบข้อเขียน 
27 ส.ค.64 สอบสัมภาษณ์ 
31 ส.ค.64 ประกาศผลการสอบ 

 
 
 
 

ตารางสอบ 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
27 สิงหาคม 2564 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

- ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

- สอบสัมภาษณ์ 

 

 

สถานที่สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 

 

 

 

 


