ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
***********************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคล เพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง เปนไปดวยความเรียบรอย ยุติธรรม และโปรงใส อาศัยอํานาจตามความ หมวด ๔ ขอ ๑๘ และขอ ๑๙ แหง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบันจึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ดังนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร อัตราคาตอบแทนที่จะไดรับ และระยะเวลาการจาง
๑.๑ ตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน ๒ ตําแหนง ๓ อัตรา ดังนี้
๑.๑.๑ กองชาง
พนักงานจางทั่วไป
- ตําแหนง คนงานทั่วไป
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ กองการศึกษา
พนักงานจางทั่วไป
- ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๓ กองสงเสริมการเกษตร
พนักงานจางทั่วไป
- ตําแหนง คนงานทั่วไป
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราคาตอบแทนที่จะไดรับ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะจัดจางบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
จากบัญชีผูสอบคัดเลือกได โดยไดรับคาตอบแทนตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

/คณะกรรมการ.......

-๒๑.๓ ระยะเวลาการจาง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอ ๙ การจางพนักงานจะตองไดรับความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกอน จึงทําสัญญาจางได โดยพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางเชี่ยวชาญพิเศษ
ใหทําสัญญาจางไดไมเกินคราวละ ๔ ป สําหรับพนักงานจางทั่วไปใหทําสัญญาจางไดไมเกินคราวละ ๑ ป หรือตามโครงการ
ที่มกี ําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ ผูที่จะไดรับการจางและแตงตั้งเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ
๔ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา สิบแปดปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ดังตอไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ
(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจางหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไมรับสมัครพระภิกษุสามเณร ตามหนังสือที่ ก.พ. ที่ นร. ๐๙๐๔/ว ๙
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสํานักงาน ก.ท. ดวนมาก ที่ มท. ๓๐๑๑/ว ๕๖๒๖
/ลงวันที.่ .....

-๓ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และออกตามความใน ขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
ซึ่งหากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุสามเณรในภายหลังก็ไมอนุญาตใหเขารับการเลือกสรร หากยังครองสมณเพศอยูใน
วันที่ดําเนินการเลือกสรรและสรรหา
๒.๒ หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัคร สอบตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ หนาทีค่ วามรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติแนบทาย
ประกาศนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางใหสมัครดวยตนเอง โดยขอรับ
ใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ได ตั้งแตวันที่ ๑ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
(๑) ผูสมัครขอรับใบสมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
(๒) ผูสมัครกรอกใบสมัครใหเรียบรอยดวยลายมือตนเอง โดยใชปากกาสีน้ําเงิน แลวยื่นใบสมัครพรอม
หลักฐานประกอบการสมัครตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําปงกําหนด
(๓) สําเนาเอกสารทุกชนิดที่ตองยื่นพรอมใบสมัครใชกระดาษ A๔ เทานั้น และตองรับรองความถูกตอง
ของสําเนาทุกฉบับ
(๔)
ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครฯนี้จริง และตองกรอกละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติดังกลาวไม
ครบถวนหรือไมถูกตอง ไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต
ตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
(๕) ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครไดเพียง ๑ ตําแหนงเทานั้น
สอบถามรายละเอียดไดที่ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐-๔๔๙๗-๔๒๒๔
๔ หลักฐานและเอกสารที่ตองนํามายื่นในวันสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร 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 แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่กําหนดไวในประกาศฯ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑
เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
/๔.๕ สําเนาประวัติ........

-๔๔.๕ สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) โดยผูสมัคร
สอบจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาเปน
ภาษาตางประเทศใหแนบฉบับที่แปลเปนภาษาไทย จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียน
หยาพรอมสําเนา ๑ ฉบับ (ถามี)
๕. คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครสอบจะตองจายเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท (ทุกตําแหนง)
ซึง่ องคการบริหารสวนตําบลกําปง ขอสงวนสิทธิ์การจายคืนเงินคาสมัครสอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๖. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วันเวลา สถานที่สอบ
๖.๑ องคการบริหารสวนตําบลกําปง
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรในวันที่ ๑๓
มิถุนายน
๒๕๕๙
โดยปดประกาศ
ณ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง
และทางเว็ปไซด
http://www.kampang.go.th
๖.๒ กําหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะทําการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) และความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ดังนี้
ตารางการสอบพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
วันสอบ
๒๗ มิ.ย.๕๙

๒๗ มิ.ย.๕๙

๒๘ มิ.ย.๕๙

เวลาสอบ

รายละเอียดการ
สอบ
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ภาคความรู
ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.)
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. - ภาคความรู
ความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง (ภาค ข.)
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ภาคความ
เหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค.)
(สอบสัมภาษณ)

สถานที่สอบ

ตําแหนงที่สอบ

อาคารเอนกประสงค
อบต.กําปง

๑. คนงานทั่วไป
๒. ผูดูแลเด็ก

อาคารเอนกประสงค
อบต.กําปง

๑. คนงานทั่วไป
๒. ผูดูแลเด็ก

อาคารเอนกประสงค
อบต.กําปง

๑. คนงานทั่วไป
๒. ผูดูแลเด็ก

/๖. หลักสูตรและ...........

-๕๖. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
คณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจาง จะทําการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง
ดังกลาว โดย ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
(รายละเอียดตามภาค ผนวก ข) ดําเนินการดังนี้
ก. ความรูความสามารถทั่วไป
- พนักงานจางทั่วไป
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถที่ตองการตามแนวที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)
ข. ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
- พนักงานจางทั่วไป
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงนั้นโดยเฉพาะตามแนวที่ระบุไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)
ค. ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง
- พนักงานจางทั่วไป
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความเหมาะสมกับตําแหนงโดยพิจารณาจากความรอบรูแนวคิดและความคิดเห็น โดยวิธีการสัมภาษณ
หรือ การปฏิบัติ
๗. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ไดรับการเลือกสรรแตละตําแหนงจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรูค วามสามารถทั่วไปเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ไม
ต่ํากวารอยละ ๖๐ เรียงลําดับที่สอบไดจากคะแนนสูงสุด
๘. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะทําการประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรและสรรหา ในวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง และทางเว็ปไซดhttp://www.kampang.go.th โดย
เรียงลําดับที่ จากผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถามีคะแนนรวมไดเทากัน ใหผูที่สอบไดคะแนนภาคความเหมาะ
กับตําแหนง ( ภาค ค.) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาผูที่สอบไดคะแนนรวมและคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง ( ภาค ค.) เทากันใหผูที่สอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา ถาผูที่สอบไดมีคะแนนรวมคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) และภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหผูที่สอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

/๙. การขึ้นบัญชี……….

-๖๙. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
๙.๑ บัญชีรายชือ่ ผูผานการสรรหาและเลือกสรร ใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันประกาศรายชื่อ
ผูผานการสรรหาและเลือกสรร แตถามีการสรรหาและเลือกสรรในตําแหนงเดียวกันนี้และไดขึ้นบัญชีรายชื่อผู
ผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๙.๒ ผูผานการเลือกสรร ผูใดไดขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรไดดังกลาวขางตน ถามีกรณีอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้เปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร คือ
๙.๒.๑ ผูนั้นไดขอสละสิทธิการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่เลือกสรรได
๙.๒.๒ ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งภายในเวลาที่กําหนด
๙.๒.๓ ผูนั้นมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่
ผานการเลือกสรร
๙.๒.๔. พนกําหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
๙.๒.๕ มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้
๙.๒.๖ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา มีมติในเรื่องดังกลาวเปนอยางอืน่
๑๐. การบรรจุและแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะบรรจุและแตงตั้งผูผานการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานจางดังนี้
๑๐.๑ ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดจะไดรับการจัดจางและแตงตั้งตามตําแหนงที่สอบได โดยไดรับ
การจัดจางตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได
๑๐.๒ กรณีผสู อบไดและถึงลําดับที่ที่ไดรับการจัดจางและแตงตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกวาในประกาศ ฯ นี้
จะนํามาใชเพื่อเรียกรองสิทธิ์ใดๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได
๑๐.๓ ผูที่ผานการคัดเลือก และไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลกําปง จะตองมีบุคคลที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป เปนผูค้ํา
ประกัน
๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะเรียกผูผานการสรรหามาทําสัญญาจางและจัดจางเปนพนักงาน
จาง สําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะทําสัญญาจางก็ตอเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาแลวเทานั้น
๑๐.๕ ในวันทําสัญญาจาง ผูซึ่งไดรับการจัดจางเปนพนักงานจางจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศนี้
๑๐.๖ หากมีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผูสมัคร ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกําปง ตรวจสอบพบภายหลัง
ผูสมัครจะตองถูกเพิกถอนสิทธิการไดรับการสรรหา พรอมคืนเงินคาตอบแทนนับตั้งแตวันที่ไดรับการจัดจางและไมอาจ
เรียกรองสิทธิประโยชนใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได

/องคการบริหาร.......

-๗องคการบริหารสวนตําบลกําปง ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเปนพนักงานจางดังกลาว ในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสิน
ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหากผูใดไดทราบขาวประการใดเกี่ยวกับการ
แอบอางหรือทุจริตเพื่อใหสอบได โปรดแจงองคการบริหารสวนตําบลกําปง หรือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรร ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๙๗-๔๒๒๔ เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมีชัย จงสันเทียะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง

ภาคผนวก ก
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้
๑. ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
หนาที่และความรับผิดชอบ
ชวยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความเสียสละ ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน มีความอดทนตองานหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย เปนผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ ใหความรูแกเด็กโดยการ
สอนใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองได ดูแลความเรียบรอย
และความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยูในความรับผิดชอบ
ของผูดูแลเด็ก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบเปนผูชวยผูดูแลเด็กปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ ดูแลความเรียบรอย
ความปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนใหความรูเบื้องตนแกเด็กกอนประถมศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่นทีไ่ ดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป
๒. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ขึ้นไป
สําหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขา
อื่นๆ อนุปริญญา จะไดรับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกําหนดและตองเปน
ผูที่มีความรูความสามารถตามเกณฑของคณะกรรมการฯ กําหนด (ตามเอกสารกําหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ฯ)
๓. ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๔. มีสุขภาพแข็งแรง
๕. มีสุขภาพจิตดีตองไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนผูติดยาเสพติด
๖. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางดานจิตใจอารมณ สังคม มีความตั้งใจ
๗. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความตั้งใจ
จะปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยนเอื้อตอการเลี้ยงดูเด็กไดอยางเหมาะสม
๘. เปนผูที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน

/ความสามารถ......

-๒ความรูความสามารถที่ตองการ
๑.
สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได
๒. สามารถสอนดานพัฒนาการเด็กได
๓. สามารถจัดโภชนาการสําหรับเด็กได
๔. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับตําแหนงผูดูแลเด็ก
๕. มีไหวพริบ ปฏิภาณที่ดี แกไขปญหาเฉพาะหนาและระยะยาวไดดี
ระยะเวลาการจาง
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๑ ป โดยจะทําสัญญาจางเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แลว
อัตราคาตอบแทน
อัตราคาจาง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. ตําแหนง คนงานทั่วไป
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับหมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทัว่ ไป และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับหมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวาทางนี้ และมีความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
ระยะเวลาการจาง
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๑ ป โดยจะทําสัญญาจางเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แลว
อัตราคาตอบแทน
อัตราคาจาง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน

ภาคผนวค ข
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้
๑. ตําแหนง คนงานทั่วไป (กองชาง)
- ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการของ
ตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
๑ วิชาความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
(๑) ความรูความสามารถทางการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน การวิเคราะหห า
ความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกไขปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตาง ๆ
(๒) ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงคํา ขอความ หรือรู ปภาพ หาขอยุติ หรื อ
ขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณหรือแบบจําลองตาง ๆ
๒. วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปขอความ และหรือตีความจากขอความสั้น ๆหรือบทความ
และใหพจิ ารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการ
อยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ คณิตศาสตรเกี่ยวของกับ ปริมาณ ขนาด รูปราง และ
ความสัมพันธ คุณสมบัติ ฯลฯ
- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย ) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่
ตองการของตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
๑) ความรูความเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
๓) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน
๔) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนคราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

/ภาคความรู.....

-๒- ภาคความรูเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) คะแนนเต็ม
- หลักเกณฑการสัมภาษณ
๑) ประวัติสว นตัว การศึกษา จริยธรรมและคุณธรรม
๒) ประสบการณความสามารถพิเศษ
๓) การควบคุมอารมณ อุปนิสัย ทวงทาวาจา การแตงกาย
๔) ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
๕) มนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน รวมสังคม

๑๐๐ คะแนน
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒. ตําแหนง คนงานทั่วไป (กองสงเสริมการเกษตร)
- ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการของ
ตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
๑ วิชาความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
(๑) ความรูความสามารถทางการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน การวิเคราะหห า
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
อยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ คณิตศาสตรเกี่ยวของกับ ปริมาณ ขนาด รูปราง และ
ความสัมพันธ คุณสมบัติ ฯลฯ
- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย ) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่
ตองการของตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
๑) ความรูความเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
๓) พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
๔) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนคราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
/ภาคความรู.....

-๓- ภาคความรูเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม
- หลักเกณฑการสัมภาษณ
๑) ประวัติสว นตัว การศึกษา จริยธรรมและคุณธรรม
๒) ประสบการณความสามารถพิเศษ
๓) การควบคุมอารมณ อุปนิสัย ทวงทาวาจา การแตงกาย
๔) ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
๕) มนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน รวมสังคม

๑๐๐ เต็ม)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓. ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (กองการศึกษา)
- ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ ตองการของ
ตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
๑. วิชาความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
(๑) ความรูความสามารถทางการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน การวิเคราะหห า
ความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกไขปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตาง ๆ
(๒) ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อ มโยงคํา ขอความ หรือรูปภาพ หาขอยุติ หรื อ
ขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณหรือแบบจําลองตาง ๆ
๒. วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปขอความ และหรือตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความ
และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการ
อยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ คณิตศาสตรเกี่ยวของกับ ปริมาณ ขนาด รูปราง และ
ความสัมพันธ คุณสมบัติ ฯลฯ
- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย ) โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่
ตองการของตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
๑) ความรูความเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
๓) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนคราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

/ภาคความรู....

-๔- ภาคความรูเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- หลักเกณฑการสัมภาษณ
๑) ประวัติสว นตัว การศึกษา จริยธรรมและคุณธรรม
๒๐ คะแนน
๒) ประสบการณความสามารถพิเศษ
๒๐ คะแนน
๓) การควบคุมอารมณ อุปนิสัย ทวงทาวาจา การแตงกาย
๒๐ คะแนน
๔) ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
๒๐ คะแนน
๕) มนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน รวมสังคม ๒๐ คะแนน

