
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคล  เพ่ือแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง เปนไปดวยความเรียบรอย ยุติธรรม และโปรงใส อาศัยอํานาจตามความ  หมวด ๔ ขอ ๑๘ และขอ ๑๙ แหง
ประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๒๔
มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบันจึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ดังนี้

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร อัตราคาตอบแทนท่ีจะไดรับ และระยะเวลาการจาง
๑.๑ ตําแหนงท่ีรับสมัคร จํานวน ๒ ตําแหนง ๓ อัตรา    ดังนี้

๑.๑.๑ กองชาง
พนักงานจางท่ัวไป
- ตําแหนง คนงานท่ัวไป จํานวน ๑ อัตรา

๑.๑.๒ กองการศึกษา
พนักงานจางท่ัวไป

- ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๓ กองสงเสริมการเกษตร
พนกังานจางท่ัวไป

- ตําแหนง คนงานท่ัวไป จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราคาตอบแทนท่ีจะไดรับ

องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะจัดจางบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป
จากบัญชีผูสอบคัดเลือกได โดยไดรับคาตอบแทนตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

/คณะกรรมการ.......
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๑.๓ ระยะเวลาการจาง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

พนักงานจาง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอ ๙ การจางพนักงานจะตองไดรับความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกอน จึงทําสัญญาจางได โดยพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางเชี่ยวชาญพิเศษ
ใหทําสัญญาจางไดไมเกินคราวละ ๔ ป สําหรับพนักงานจางท่ัวไปใหทําสัญญาจางไดไมเกินคราวละ ๑ ป หรือตามโครงการ
ท่ีมีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ ผูท่ีจะไดรับการจางและแตงตั้งเปนพนักงานจาง  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ

๔ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ลง
วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา สิบแปดปบริบูรณ  และไมเกิน ๖๐ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ   หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ดังตอไปนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวน

แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของ

รัฐ
(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานจางหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไมรับสมัครพระภิกษุสามเณร ตามหนังสือท่ี ก.พ. ท่ี นร. ๐๙๐๔/ว ๙
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสํานักงาน  ก.ท. ดวนมาก  ท่ี  มท. ๓๐๑๑/ว ๕๖๒๖

/ลงวันท่ี......
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ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และออกตามความใน  ขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
ซึ่งหากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุสามเณรในภายหลังก็ไมอนุญาตใหเขารับการเลือกสรร  หากยังครองสมณเพศอยูใน
วันท่ีดําเนินการเลือกสรรและสรรหา

๒.๒ หนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัคร สอบตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ หนาท่ีความรับผิดชอบ และ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติแนบทาย
ประกาศนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางใหสมัครดวยตนเอง โดยขอรับ

ใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ได ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้

(๑) ผูสมัครขอรับใบสมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
(๒) ผูสมัครกรอกใบสมัครใหเรียบรอยดวยลายมือตนเอง โดยใชปากกาสีน้ําเงิน แลวยื่นใบสมัครพรอม

หลักฐานประกอบการสมัครตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปงกําหนด
(๓) สําเนาเอกสารทุกชนิดท่ีตองยื่นพรอมใบสมัครใชกระดาษ A๔ เทานั้น และตองรับรองความถูกตอง

ของสําเนาทุกฉบับ
(๔) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครฯนี้จริง และตองกรอกละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร
พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติดังกลาวไม
ครบถวนหรือไมถูกตอง ไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต
ตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ

(๕) ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครไดเพียง ๑ ตําแหนงเทานั้น
สอบถามรายละเอียดไดท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง หรือสอบถามทางโทรศัพท

หมายเลข ๐-๔๔๙๗-๔๒๒๔

๔ หลักฐานและเอกสารท่ีตองนํามาย่ืนในวันสมัคร

ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
๔.๑ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว

จํานวน ๓ รูป (ใหผูสมัครลงนามหลังรูปดวย )
๔.๔ ใบรับรองแพทย   แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีกําหนดไวในประกาศฯ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑

เดือน นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

/๔.๕ สําเนาประวัติ........
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๔.๕ สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) โดยผูสมัคร
สอบจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปดรับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาเปน
ภาษาตางประเทศใหแนบฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทย จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๖ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียน
หยาพรอมสําเนา ๑ ฉบับ (ถามี)

๕. คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครสอบจะตองจายเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท (ทุกตําแหนง)
ซึง่องคการบริหารสวนตําบลกําปง ขอสงวนสิทธิ์การจายคืนเงินคาสมัครสอบไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

๖. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วันเวลา สถานท่ีสอบ
๖.๑ องคการบริหารสวนตําบลกําปง  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรในวันท่ี ๑๓

มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยปดประกาศ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง และทางเว็ปไซด
http://www.kampang.go.th

๖.๒ กําหนดการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะทําการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)ภาคความรู

ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) และความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ดังนี้

ตารางการสอบพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียดการ
สอบ

สถานท่ีสอบ ตําแหนงท่ีสอบ

๒๗ มิ.ย.๕๙ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ภาคความรู
ความสามารถท่ัวไป
(ภาค ก.)

อาคารเอนกประสงค
อบต.กําปง

๑. คนงานท่ัวไป
๒. ผูดูแลเด็ก

๒๗ มิ.ย.๕๙ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. - ภาคความรู
ความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง (ภาค ข.)

อาคารเอนกประสงค
อบต.กําปง

๑. คนงานท่ัวไป
๒. ผูดูแลเด็ก

๒๘ มิ.ย.๕๙ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ภาคความ
เหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค.)
(สอบสัมภาษณ)

อาคารเอนกประสงค
อบต.กําปง

๑. คนงานท่ัวไป
๒. ผูดูแลเด็ก

/๖. หลักสูตรและ...........
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๖. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
คณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจาง จะทําการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง

ดังกลาว โดย ยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
(รายละเอียดตามภาค ผนวก ข) ดําเนินการดังนี้

ก. ความรูความสามารถท่ัวไป
- พนักงานจางท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

ทดสอบความรูความสามารถท่ีตองการตามแนวท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)
ข. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

- พนักงานจางท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถความเขาใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหนงนั้นโดยเฉพาะตามแนวท่ีระบุไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)

ค. ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง
- พนักงานจางท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรูความเหมาะสมกับตําแหนงโดยพิจารณาจากความรอบรูแนวคิดและความคิดเห็น  โดยวิธีการสัมภาษณ
หรือ การปฏิบัติ

๗. เกณฑการตัดสิน
ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีไดรับการเลือกสรรแตละตําแหนงจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในภาคความรูความสามารถ

ท่ัวไป (ภาค ก.) ภาคความรูความสามารถท่ัวไปเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ไม
ต่ํากวารอยละ ๖๐ เรียงลําดับท่ีสอบไดจากคะแนนสูงสุด

๘. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะทําการประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรและสรรหา ในวันท่ี ๓๐

มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง และทางเว็ปไซดhttp://www.kampang.go.th โดย
เรียงลําดับท่ี จากผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถามีคะแนนรวมไดเทากัน ใหผูท่ีสอบไดคะแนนภาคความเหมาะ
กับตําแหนง ( ภาค ค.) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาผูท่ีสอบไดคะแนนรวมและคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง ( ภาค ค.) เทากันใหผูท่ีสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา ถาผูท่ีสอบไดมีคะแนนรวมคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) และภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหผูท่ีสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ี
สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา

/๙. การข้ึนบัญชี……….
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๙. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรร
๙.๑ บัญชีรายชือ่ผูผานการสรรหาและเลือกสรร  ใชไดไมเกิน ๑ ป  นับแตวันประกาศรายชื่อ

ผูผานการสรรหาและเลือกสรร   แตถามีการสรรหาและเลือกสรรในตําแหนงเดียวกันนี้และไดข้ึนบัญชีรายชื่อผู
ผานการเลือกสรรใหมแลว  บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในครั้งนี้เปนอันยกเลิก

๙.๒ ผูผานการเลือกสรร  ผูใดไดข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรไดดังกลาวขางตน  ถามีกรณีอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้เปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  คือ

๙.๒.๑ ผูนั้นไดขอสละสิทธิการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีเลือกสรรได
๙.๒.๒ ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งภายในเวลาท่ีกําหนด
๙.๒.๓ ผูนั้นมีเหตุท่ีไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ี

ผานการเลือกสรร
๙.๒.๔. พนกําหนดระยะเวลาการข้ึนบัญชี
๙.๒.๕ มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้
๙.๒.๖ เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา มีมติในเรื่องดังกลาวเปนอยางอ่ืน

๑๐. การบรรจุและแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะบรรจุและแตงตั้งผูผานการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง

เปนพนักงานจางดังนี้
๑๐.๑ ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดจะไดรับการจัดจางและแตงตั้งตามตําแหนงท่ีสอบได โดยไดรับ

การจัดจางตามลําดบัท่ีในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได
๑๐.๒ กรณีผูสอบไดและถึงลําดับท่ีท่ีไดรับการจัดจางและแตงตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกวาในประกาศ ฯ นี้

จะนํามาใชเพ่ือเรียกรองสิทธิ์ใดๆ เพ่ือประโยชนของตนเองไมได
๑๐.๓ ผูท่ีผานการคัดเลือก และไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตําบลกําปง  จะตองมีบุคคลท่ีเปนขาราชการพลเรือนสามัญหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป เปนผูคํ้า
ประกัน

๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะเรียกผูผานการสรรหามาทําสัญญาจางและจัดจางเปนพนักงาน
จาง สําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะทําสัญญาจางก็ตอเม่ือ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาแลวเทานั้น

๑๐.๕ ในวันทําสัญญาจาง  ผูซึ่งไดรับการจัดจางเปนพนักงานจางจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศนี้

๑๐.๖ หากมีปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติผูสมัคร ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกําปง ตรวจสอบพบภายหลัง
ผูสมัครจะตองถูกเพิกถอนสิทธิการไดรับการสรรหา พรอมคืนเงินคาตอบแทนนับตั้งแตวันท่ีไดรับการจัดจางและไมอาจ
เรียกรองสิทธิประโยชนใด ๆ ท่ีถูกเพิกถอนได

/องคการบริหาร.......
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องคการบริหารสวนตําบลกําปง ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุเปนพนักงานจางดังกลาว ในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสิน
ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือผูท่ีอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหากผูใดไดทราบขาวประการใดเก่ียวกับการ
แอบอางหรือทุจริตเพ่ือใหสอบได โปรดแจงองคการบริหารสวนตําบลกําปง หรือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรร ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๙๗-๔๒๒๔ เพ่ือจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ   วันท่ี ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมีชัย  จงสันเทียะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง



ภาคผนวก  ก

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดังนี้
๑. ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ชวยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  มีความเสียสละ ความ

รับผิดชอบตอหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน มีความอดทนตองานหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย เปนผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ  ใหความรูแกเด็กโดยการ
สอนใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองได  ดูแลความเรียบรอย     และความปลอดภัยของเด็กในขณะท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของผูดูแลเด็ก

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
รับผิดชอบเปนผูชวยผูดูแลเด็กปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ ดูแลความเรียบรอย

ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนใหความรูเบื้องตนแกเด็กกอนประถมศึกษา  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป บริบูรณ  และไมเกิน ๖๐ ป
๒. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวานี้ข้ึนไป

สําหรับบุคคลท่ีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย  ปริญญาตรีทางการศึกษาอ่ืน  ปริญญาสาขา
อ่ืนๆ  อนุปริญญา  จะไดรับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกําหนดและตองเปน
ผูท่ีมีความรูความสามารถตามเกณฑของคณะกรรมการฯ กําหนด (ตามเอกสารกําหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ฯ)

๓. ไมเปนผูประพฤติเส่ือมเสีย  หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๔. มีสุขภาพแข็งแรง
๕. มีสุขภาพจิตดีตองไมเปนผูวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนผูติดยาเสพติด
๖. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางดานจิตใจอารมณ สังคม มีความต้ังใจ
๗. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความต้ังใจ

จะปฏิบัติงานดวยความรัก  ความออนโยนเอ้ือตอการเลี้ยงดูเด็กไดอยางเหมาะสม
๘. เปนผูท่ีมีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน

/ความสามารถ......
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ความรูความสามารถท่ีตองการ
๑. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได
๒. สามารถสอนดานพัฒนาการเด็กได
๓. สามารถจัดโภชนาการสําหรับเด็กได
๔. มีความรูความสามารถเก่ียวกับตําแหนงผูดูแลเด็ก
๕. มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี  แกไขปญหาเฉพาะหนาและระยะยาวไดดี

ระยะเวลาการจาง
พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๑ ป โดยจะทําสัญญาจางเม่ือ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แลว
อัตราคาตอบแทน
อัตราคาจาง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน

๒. ตําแหนง  คนงานท่ัวไป

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับหมอบหมาย
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับหมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวาทางนี้ และมีความสามารถ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ระยะเวลาการจาง
พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง คนงานท่ัวไป ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๑ ป โดยจะทําสัญญาจางเม่ือ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แลว
อัตราคาตอบแทน
อัตราคาจาง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน



ภาคผนวค ข

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. ตําแหนง คนงานท่ัวไป (กองชาง)
- ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ีตองการของ

ตําแหนง  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ดังนี้
๑ วิชาความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

(๑) ความรูความสามารถทางการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน   การวิเคราะหหา

ความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ  การแกไขปญหาเชิงปริมาณ  และขอมูลตาง ๆ
(๒) ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงคํา  ขอความ  หรือรูปภาพ หาขอยุติ  หรือ

ขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ  สัญลักษณ  สถานการณหรือแบบจําลองตาง ๆ
๒. วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา  โดยการใหสรุปขอความ และหรือตีความจากขอความสั้น ๆหรือบทความ
และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา  ประโยคหรือขอความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการ
อยางอ่ืน  ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ คณิตศาสตรเก่ียวของกับ ปริมาณ ขนาด รูปราง และ
ความสัมพันธ คุณสมบัติ ฯลฯ

- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ี

ตองการของตําแหนง  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ดังนี้
๑) ความรูความเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน
๓) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึงปจจุบัน
๔) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนคราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน

จาง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

/ภาคความรู.....



-๒-

- ภาคความรูเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- หลักเกณฑการสัมภาษณ

๑) ประวัติสวนตัว การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม ๒๐ คะแนน
๒) ประสบการณความสามารถพิเศษ ๒๐ คะแนน
๓) การควบคุมอารมณ  อุปนิสัย  ทวงทาวาจา  การแตงกาย ๒๐ คะแนน
๔) ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน
๕) มนุษยสัมพันธ  การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน  รวมสังคม ๒๐ คะแนน

๒. ตําแหนง คนงานท่ัวไป (กองสงเสริมการเกษตร)
- ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ีตองการของ

ตําแหนง  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ดังนี้
๑ วิชาความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

(๑) ความรูความสามารถทางการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน   การวิเคราะหหา

ความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ  การแกไขปญหาเชิงปริมาณ  และขอมูลตาง ๆ
(๒) ความสามารถดานเหตุผล

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงคํา  ขอความ  หรือรูปภาพ  หารหาขอยุติ  หรือ
ขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ  สัญลักษณ  สถานการณหรือแบบจําลองตาง ๆ

๒. วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา  โดยการใหสรุปขอความ  และหรือตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความ
และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา  ประโยคหรือขอความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการ
อยางอ่ืน  ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ คณิตศาสตรเก่ียวของกับ ปริมาณ ขนาด รูปราง และ
ความสัมพันธ คุณสมบัติ ฯลฯ

- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ี

ตองการของตําแหนง  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ดังนี้
๑) ความรูความเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน
๓) พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน
๔) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนคราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน

จาง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

/ภาคความรู.....



-๓-

- ภาคความรูเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ เต็ม)
- หลักเกณฑการสัมภาษณ

๑) ประวัติสวนตัว  การศึกษา  จรยิธรรมและคุณธรรม ๒๐ คะแนน
๒) ประสบการณความสามารถพิเศษ ๒๐ คะแนน
๓) การควบคุมอารมณ  อุปนิสัย  ทวงทาวาจา  การแตงกาย ๒๐ คะแนน
๔) ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน
๕) มนุษยสัมพันธ  การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน  รวมสังคม ๒๐ คะแนน

๓. ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (กองการศึกษา)
- ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ีตองการของ

ตําแหนง  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ดังนี้
๑. วิชาความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

(๑) ความรูความสามารถทางการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน   การวิเคราะหหา

ความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ  การแกไขปญหาเชิงปริมาณ  และขอมูลตาง ๆ
(๒) ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงคํา  ขอความ  หรือรูปภาพ หาขอยุติ  หรือ

ขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ  สัญลักษณ  สถานการณหรือแบบจําลองตาง ๆ
๒. วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา  โดยการใหสรุปขอความ  และหรือตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความ
และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา  ประโยคหรือขอความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการ
อยางอ่ืน ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ คณิตศาสตรเก่ียวของกับ ปริมาณ ขนาด รูปราง และ
ความสัมพันธ คุณสมบัติ ฯลฯ

- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ี

ตองการของตําแหนง  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ดังนี้
๑) ความรูความเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน
๓) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนคราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน

จาง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

/ภาคความรู....



-๔-

- ภาคความรูเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- หลักเกณฑการสัมภาษณ

๑) ประวัติสวนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม ๒๐ คะแนน
๒) ประสบการณความสามารถพิเศษ ๒๐ คะแนน
๓) การควบคุมอารมณ  อุปนิสัย  ทวงทาวาจา  การแตงกาย ๒๐ คะแนน
๔) ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน
๕) มนุษยสัมพันธ  การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน  รวมสังคม ๒๐ คะแนน
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