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          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าปงั 
     เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

      ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61       

*********************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ จะ

ด าเนินการรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าปัง 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลก าปัง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม และโปร่งใส  อาศัยอ านาจตามความ  หมวด ๔  
ข้อ ๑๘  และข้อ ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันจึงประกาศรับสมัครบุคคล
ท่ัวไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ และระยะเวลาการจ้าง  
      ๑.๑  ต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวน  6  ต าแหน่ง  10  อัตรา    ดังนี้ 

๑.๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน  3  ต าแหน่ง  ดังนี้ 
              ต าแหนง่ คนงานท่ัวไป     

  สังกัดส านักงานปลัด     จ านวน 3  อัตรา 
     สังกัดกองช่าง      จ านวน 2  อัตรา   
  ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา   สังกัดกองช่าง  จ านวน 1  อัตรา   
  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    สังกัดกองการศึกษา จ านวน 1  อัตรา   

1.1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน  3  ต าแหน่ง ดังนี้ 
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   สังกัดกองการศึกษา จ านวน  ๑  อัตรา  
              ต าแหนง่ ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ   สังกัดกองส่งเสริมการเกษตรจ านวน  ๑  อัตรา 
              ต าแหนง่ พนักงานขับรถยนต์   สังกัดส านักงานปลัด จ านวน  ๑  อัตรา  

 
รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 ๑.๒   อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ  
         องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง จะจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างท่ัวไป จากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตาม
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลง
วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
 

               ๑.๓  ระยะเวลาการจ้าง    
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก่อน จึงท าสัญญาจ้างได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
เช่ียวชาญพิเศษให้ท าสัญญาจ้างได้ไม่เกินคราวละ ๔ ปี ส าหรับพนักงานจ้างท่ัวไปให้ท าสัญญาจ้างได้ไม่เกินคราว
ละ ๑ ปี หรือตามโครงการท่ีมีก าหนดเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดไว้  โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ 

      ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
    ผู้ท่ีจะได้รับการจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗    ดังนี้  

๑. มีสัญชาติไทย   
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี และไม่เกิน  ๖๐  ปี   
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
๔. ไม่เป็นผู้ท่ีมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ            

จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก าหนดไว้ในประกาศตามท่ีก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม  
เบ้ืองต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด                   

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง  

๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ   
           ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น    

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  
หมายเหตุ   ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
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ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  ไม่รับสมัครพระภิกษุสามเณร  ตามหนังสือท่ี ก.พ. ท่ี นร. 
๐๙๐๔/ว ๙  ลงวันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือส านักงาน  ก.ท. ด่วนมาก  ท่ี  มท. ๓๐๑๑/ว ๕๖๒๖ 
ลงวันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๑ และออกตามความใน  ข้อ ๕  ของค าส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  ๑๗  
มีนาคม  ๒๕๓๘   ซึ่งหากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในภายหลังก็ไม่อนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร  
หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันท่ีด าเนินการเลือกสรรและสรรหา 
            ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้สมัคร สอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติแนบท้ายประกาศนี้  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)  
      
          ๓. การรับสมัครสอบ  
 ๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้สมัครด้วยตนเอง  
โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ต้ังแต่วันที่ ๑ – 13 ธันวาคม ๒๕ 60 ในวันและเวลา
ราชการ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามข้ันตอนและ
วิธีการ ดังนี้ 

(๑)   ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง         

(๒) ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีน้ าเงิน แล้วยื่นใบ
สมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าปังก าหนด 

(๓) ส าเนาเอกสารทุกชนิดท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และต้องรับรอง
ความถูกต้องของส าเนาทุกฉบับ           

(๔) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครฯนี้จริง และต้องกรอกละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด มี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

(๕) ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้เพียง ๑ ต าแหน่งเท่านั้น    
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง หรือสอบถามทาง

โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๙๗-๔๒๒๔ 
 

๔.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้  



- 4 - 
 

   ๔.๑  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน   ๑   ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน   ๑    ฉบับ 

         ๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  ขนาด  
๑  นิ้ว จ านวน ๓  รูป (ให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปด้วย ) 
         ๔.๔  ใบรับรองแพทย์   แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศฯ  ซึ่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร   จ านวน  ๑  ฉบับ 

        ๔.๕  ส าเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน( Transcript)  
โดยผู้สมัครสอบจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีปิดรับสมัคร กรณี
หลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับท่ีแปลเป็นภาษาไทย  จ านวน  ๑  ฉบับ   
  ๔.๖  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปล่ียนช่ือ - สกุล ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหย่าพร้อมส าเนา   ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) ฯลฯ 
       4.7 ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล  จ านวน  ๑  ฉบับ (ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์) 
 ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

 ๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครสอบจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ านวน  ๑๐๐  บาท  (ทุกต าแหน่ง)   

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน  
 
6.  เงื่อนไขในการสมัคร 

        ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี
ท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ต้องตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็น โมฆะส าหรับผู้นั้นต้ังแต่
ต้น 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันเวลา สถานที่สอบ  
  7.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันท่ี 
๑5 ธันวาคม ๒๕ 60 โดยปิดประกาศ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง และทางเว็ บไซด์ 
http://www.kampang.go.th  
  7.๒  ก าหนดการสอบคัดเลือกในวันท่ี 25  ธันวาคม ๒๕60  
  7.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง จะท าการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) และความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้    
 
 

http://www.kampang.go.th/
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     ตารางการสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 

วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ สถานท่ีสอบ ต าแหน่งท่ีสอบ 
25 ธ.ค. 60 09.0๐ – ๑0.3๐ น. -  ภาคความรู้

ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก.) 

อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.ก าปัง 

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
3.พนักงานขับรถยนต์  
4.คนงานท่ัวไป  
5.พนักงานผลิตน้ าประปา  
6. ผู้ดูแลเด็ก  

25 ธ.ค. 60 ๑0.3๐ – ๑2.๐๐ น.  -  ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.)  

อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.ก าปัง 

25 ธ.ค. 60 ๑3.๐๐ - ๑5.๐๐ น. - ภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
(สอบสัมภาษณ์) 

อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.ก าปัง 

25 ธ.ค. 60 ๑5.๐๐ – ๑6.๐๐ น. ทดสอบภาคปฏิบัติ อบต.ก าปัง พนักงานขับรถยนต์ 
 

  ๖. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  คณะกรรมการด าเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้าง จะท าการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างดังกล่าว โดย ยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามภาค ผนวก ข)  ด าเนินการดังนี้ 
 ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป   คะแนนเต็ม 10๐  คะแนน   
ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีต้องการตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 10๐  คะแนน 
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะตามแนวที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน  (ปรนัย) 

ค. ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   
ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยพิจารณาจากความรอบรู้แนวคิดและความคิดเห็น  โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ หรือ การปฏิบัติ  
 
   ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีได้รับการเลือกสรรแต่ละต าแหน่งจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ภาค ค.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ เรียงล าดับท่ีสอบได้จากคะแนนสูงสุด 
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   ๘. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
           องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง จะท าการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหา ใน
วันที่  28  ธันวาคม  ๒๕ 60 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง และทางเว็บไซด์
http://www.kampang.go.th โดยเรียงล าดับท่ี จากผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้ามีคะแนนรวมได้
เท่ากัน ให้ผู้ท่ีสอบได้คะแนนภาคความเหมาะกับต าแหน่ง ( ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าผู้ท่ี
สอบได้คะแนนรวมและคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ( ภาค ค.) เท่ากันให้ผู้ท่ีสอบได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าผู้ท่ีสอบได้มีคะแนนรวม
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
เท่ากัน ให้ผู้ท่ีสอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้ายัง
ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
 

๙. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
                ๙.๑ บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ใช้ได้ไม่เกิน ๑  ปี  นับแต่วันประกาศรายช่ือ 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนี้และได้ขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ 
ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
   ๙.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรร  ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรได้ดังกล่าวข้างต้น  ถ้ามีกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  คือ 
   ๙.๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีเลือกสรรได้ 
                          ๙.๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งต้ังภายในเวลาท่ีก าหนด 
   ๙.๒.๓  ผู้นั้นมีเหตุท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแต่งต้ังใน
ต าแหน่งท่ีผ่านการเลือกสรร      
  ๙.๒.๔. พ้นก าหนดระยะเวลาการขึ้นบัญช ี                                                                                    
       ๙.๒.๕ มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้ 
       ๙.๒.๖ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา มีมติในเรื่องดังกล่าว
เป็นอย่างอื่น 
 
 ๑๐. การบรรจุและแต่งต้ัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง จะบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ
และแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างดังนี้  
  ๑๐.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จะได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ังตามต าแหน่งท่ีสอบได้ 
โดยได้รับการจัดจ้างตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  
  ๑๐.๒ กรณีผู้สอบได้และถึงล าดับท่ีท่ีได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ัง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าใน
ประกาศ ฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

http://www.kampang.go.th/
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  ๑๐.๓ ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก และได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลก าปัง  จะต้องมีบุคคลท่ีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่ระดับ 
๓ ขึ้นไป เป็นผู้ค้ าประกัน 
  ๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง จะเรียกผู้ผ่านการสรรหามาท าสัญญาจ้างและจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง จะท า
สัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมาแล้วเท่านั้น  
  ๑๐.๕ ในวันท าสัญญาจ้าง  ผู้ซึ่งได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ 
  ๑๐.๖ หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง ตรวจสอบ
พบภายหลัง ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับต้ังแต่วันท่ีได้รับ
การจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีถูกเพิกถอนได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างดังกล่าว ใน
รูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเช่ือหรือ
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบ
ข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง หรือ
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ -๔๔๙๗-๔๒๒๔ เพื่อจักได้ด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

      ประกาศ  ณ   วันท่ี  ๑7  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕60 
 
 
   

                                                (นายมีชัย  จงสันเทียะ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
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ภาคผนวก  ก  
 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ลงวันที่  ๑7  พฤศจิกายน  ๒๕60 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 
1. พนักงานจ้างภารกิจ 

1.1  ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  สังกัดกองการศึกษา  จ านวน 1  อัตรา   
              1. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

   ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มก่อนแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งครู และ การอบรมเล้ียงดูเด็กก่อนวัยปฐมวัยศึกษาให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความ
พร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก จัดท าส่ือการเรียนการ
สอน อุปกรณ์การเรียนการสอนประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ในการดูแลเด็กเล็ก หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                   2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     2. จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
และคุณลักษณะตามวัย 
     3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
           4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
           5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
           6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           7.ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
           8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา  หรือสาขา 

ศึกษาศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัยหรือคุณวุฒิอื่นท่ี กจ.,กท.หรือ ก.อบต.  
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
      2.  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา  หรือสาขา
ศึกษาศาสตร์  และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกัน
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มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีได้
ปฏิบัติงาน 
    3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน 

 
         4.  ระยะเวลาการจ้าง    ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  3  ปี โดยจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว 
                   5.  อัตราว่าง         จ านวน    1  อัตรา  

          6.  ค่าตอบแทน เดือนละ   15,000.-  บาท 
             7.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
1.2  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 1  อัตรา   

              1. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการ
ท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   
                   2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ  
    1.1 ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ  การ

ลงทะเบียน  รับหนังสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข้อมูล  การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  และการ
พิมพ์เอกสาร  จดหมาย  และหนังสือราชการต่างๆ  การเตรียมการประชุม  เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง  ๆ 
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

   1.2 จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพื่อสะดวก
ต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ  

     1.3 รวบรวมข้อมูล  จัดเก็บข้อมูลสถิติ  เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายช่ือพนักงาน  
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาส าหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  

   1.4 ตรวจสอบ  และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร  หนังสือ  และจดหมายต่างๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ      ด าเนินงาน  เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  และปราศจาก
ข้อผิดพลาด  

   1.5 จัดท าและแจกจ่าย  ข้อมูล เอกสาร  หลักฐาน  หนังสือเวียน  หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป  

  1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน  เช่น 
การจัดเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์  การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานท่ี เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  และอาคารสถานท่ีเป็นไปอย่างถูกต้อง  และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

  1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน  (ธรรมาภิ
บาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
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  1.8 จัดเตรียมการประชุม  บันทึกการประชุม  และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

  1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม  การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

 1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย  ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

 1.11 อ านวยความสะดวก  ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน  ในเรื่อง
การประชุม  และการด าเนินงานต่างๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา  
และบรรลุวัตถุประสงค์  

 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย  และระเบียบต่างๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน      สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์  งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์และ งานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
  2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบ้ืองต้นแก่บุคลากร  ประชาชน  ผู้ท่ีมาติดต่อ  และ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
  2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ  เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะนาไปใช้ประโยชน์ได้

ต่อไป  
  2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  และปฏิบัติ

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

             3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          มีคุณวฒุอิย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้   

     1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุก
สาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  

     2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  

     3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทุก
สาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  

         4.  ระยะเวลาการจ้าง    ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  3  ปี โดยจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว 
                   5.  อัตราว่าง         จ านวน    1  อัตรา  
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       6.  ค่าตอบแทน  
    -  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        เดือนละ     9,400.-  บาท  
    -  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  เดือนละ   10,840.-  บาท 
    -  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)     เดือนละ   11,500.-  บาท 

            7.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

1.3  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์    สังกัดส านักงานปลัด  จ านวน 1  อัตรา   
              1. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
   มีหน้าท่ีขับรถยนต์ บ ารุงรักษาเบ้ืองต้น  แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ   ในการใช้รถยนต์ 
บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง   การบันทึกและการควบคุมการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง  ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลก าปัง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์   ดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์คันท่ีได้รับมอบหมาย   
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
                   2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บ ารุงรักษาเบ้ืองต้น  แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ   ในการใช้รถยนต์ 
บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  การบันทึกและการควบคุมการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง  ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าปัง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์   ดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์คันท่ีได้รับมอบหมาย   และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
2.มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 3. ไม่เป็นผู้ประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 4. มีสุขภาพแข็งแรง 
 5. มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
 6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมมีความต้ังใจ

ปฏิบัติงาน 
7. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
8. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๕ ปี (ปฏิบัติหน้า ท่ีขับ

รถยนต์) 
         4.  ระยะเวลาการจ้าง    ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  3  ปี โดยจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว 
                   5.  อัตราว่าง         จ านวน    1  อัตรา  

          6.  ค่าตอบแทน เดือนละ   9,400.-  บาท 
             7.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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2. พนักงานจ้างทั่วไป 
   2.1  ต าแหน่งคนงานทั่วไป   สังกัดส านักงานปลัด    จ านวน  3  อัตรา 

  1. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
              ปฏิบัติงานท่ีใช้แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
     2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป. 6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าทางนี้ และมี
ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 3. ระยะเวลาการจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานท่ัวไป  ท าสัญญาจ้างไม่เกิน
คราวละ ๑ ปี โดยจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว 

  4. อัตราว่าง     จ านวน    3  อัตรา 
  5. ค่าตอบแทน    เดือนละ  9,000.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามท่ี

กฎหมายก าหนด 
  6. สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
  2.2  ต าแหน่งคนงานทั่วไป   สังกัดกองช่าง    จ านวน  2  อัตรา 

  1. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
              ปฏิบัติงานท่ีใช้แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
     2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าทางนี้ และ
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 3. ระยะเวลาการจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานท่ัวไป  ท าสัญญาจ้างไม่เกิน
คราวละ ๑ ปี โดยจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว 

  4. อัตราว่าง     จ านวน    2  อัตรา 
  5. ค่าตอบแทน    เดือนละ  9,000.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามท่ี

กฎหมายก าหนด 
  6. สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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 2.3  ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา   สังกัดกองช่าง    จ านวน  1  อัตรา 
  1. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

              ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา เพื่อน ามาใช้ในกิจการต่างๆของหน่วยงาน โดย
ควบคุม ดูแลขั้นตอนการผลิตด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้น้ าท่ีผลิตมานั้น มีความเป็นมาตรฐาน ปลอดภัย แก่ผู้มา
รับบริการท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการท างานด้านผลิตน้ าประปา การจัดหา
แหล่งน้ าดิบท่ีเหมาะสม สถานท่ีใช้ในการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น และกระบวนการผลิตท่ีมีความเป็น
มาตรฐาน ปลอดภัย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าทางนี้ และ
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
- งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- งานออกปฏิบัติงานติดต้ัง , ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาระบบประปา 
- งานพัฒนาบ ารุงรักษาระบบประปา 
- งานโครงการของ อบต. 
- งานประสานงานและอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. ระยะเวลาการจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานท่ัวไป  ท าสัญญาจ้างไม่เกิน

คราวละ ๑ ปี โดยจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว 

  4. อัตราว่าง     จ านวน    1  อัตรา 
  5. ค่าตอบแทน    เดือนละ  9,000.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามท่ี

กฎหมายก าหนด 
  6. สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

2.4  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก   สังกัดกองการศึกษา    จ านวน  1  อัตรา 
  1. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ช่วยดูแลเด็กเล้ียงดูเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  มีความ
เสียสละ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่อ
งานหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เล้ียงดูเด็กปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  
ให้ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อย     และความปลอดภัยของ
เด็กในขณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 
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   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความ
เรียบร้อย  ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนให้ความรู้เบ้ืองต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น
ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ๑.   มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปี 
   ๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าทางนี้ 
      ๓.  ไม่เป็นผู้ประพฤติเส่ือมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
      ๔.  มีสุขภาพแข็งแรง 
      ๕.  มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
         ๖.  มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความต้ังใจ 
         ๗.  มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความต้ังใจ 
จะปฏิบัติงานด้วยความรัก  ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเล้ียงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
        ๘.   เป็นผู้ท่ีมีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน 
            ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
       ๑. สามารถเล้ียงดูแลเด็กได้ 
      ๒. สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้ 
      ๓.  สามารถจัดโภชนาการส าหรับเด็กได้ 
      ๔. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
      ๕.  มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 

3. ระยะเวลาการจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราว
ละ ๑ ปี โดยจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว 

  4. อัตราว่าง     จ านวน    1  อัตรา 
  5. ค่าตอบแทน   เดือนละ  9,000.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  6. สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ลงวันที่  ๑7  พฤศจิกายน  ๒๕60 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  ดังนี้ 

1. พนักงานจ้างภารกิจ 
1.1  ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (สังกัดกองการศึกษา)   

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  โดยค านึงถึง  ระดับความรู้
ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 

- วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
        เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์สรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้   

(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน  
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นเช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล

ต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
      - วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ  การสรุปความ การ
ตีความ การขยายความจากข้อความส้ัน  ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ ภาษาในรูปแบบต่าง  ๆ จาก
ค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความส้ัน ๆ การเรียงความ การสะกดค า การแต่งประโยคและค าศัพท์  
      - วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม  60  คะแนน) 
 เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานตามการปฏิบัติราชการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
                    ๒.   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                 ๓.   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                 ๔.  การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
                 ๕.  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 

 6.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 7.  ความสามารถภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน  ทางการอ่าน  การสรุปความการตีความ  และ

ความเข้าใจสาระส าคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 2. ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนคราชสีมา  เรื่อง 

มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  



- 16 - 
 

 4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๒  
 5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
 6. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖  
 7. จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี 

   8. มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

           ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ    ๒๐ คะแนน  

๒.  วิสัยทัศน์ในการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่ง            ๒๐ คะแนน  
๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย        ๒๐ คะแนน  
๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ        ๒๐ คะแนน  
๕.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม      ๒๐ คะแนน  

 
1.2  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร) 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  โดยค านึงถึง  ระดับความรู้
ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 

- วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
        เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์สรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้   

(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน  
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นเช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล

ต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
      - วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ  การสรุปความ การ
ตีความ การขยายความจากข้อความส้ัน  ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ ภาษาในรูปแบบต่าง  ๆ จาก
ค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความส้ัน ๆ การเรียงความ การสะกดค า การแต่งประโยคและค าศัพท์  
      - วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม  60  คะแนน) 
 เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานตามการปฏิบัติราชการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
                    ๒.   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                 ๓.   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                 ๔.  การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
                 ๕.  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 

 6.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 



- 17 - 
 

 7.  ความสามารถภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน  ทางการอ่าน  การสรุปความการตีความ  และ
ความเข้าใจสาระส าคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น 

 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 2. ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนคราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน

ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 3.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

    4.  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    5. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕3๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 7. ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

           ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ    ๒๐ คะแนน  

๒.  วิสัยทัศน์ในการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่ง            ๒๐ คะแนน  
๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย        ๒๐ คะแนน  
๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ        ๒๐ คะแนน  
๕.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม      ๒๐ คะแนน  

 

1.3  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (สังกัดส านักงานปลัด) 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  โดยค านึงถึง  ระดับความรู้
ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  โดยค านึงถึง  ระดับความรู้
ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 

- วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
        เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์สรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้   

(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน  
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นเช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล

ต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
      - วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
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  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ  การสรุปความ การ
ตีความ การขยายความจากข้อความส้ัน  ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ ภาษาในรูปแบบต่าง  ๆ จาก
ค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความส้ัน ๆ การเรียงความ การสะกดค า การแต่งประโยคและค าศัพท์  
      - วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม  60  คะแนน) 
 เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานตามการปฏิบัติราชการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
                    ๒.   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                 ๓.   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                 ๔.  การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
                 ๕.  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 

 6.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 7.  ความสามารถภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน  ทางการอ่าน  การสรุปความการตีความ  และ

ความเข้าใจสาระส าคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 2. ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนคราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน

ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 3.พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2548  
 4. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2552  
 5. กฎจราจรต ารวจ 
 6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย  ว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่  
เกี่ยวข้องและใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
           ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ    1๐ คะแนน  

๒.  วิสัยทัศน์ในการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่ง            1๐ คะแนน  
๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย        1๐ คะแนน  
๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ        1๐ คะแนน  
๕.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม      1๐ คะแนน  
6. ทดสอบภาคปฏิบัติ         5๐ คะแนน  
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2. พนักงานจ้างทั่วไป 
2.1  ต าแหน่งคนงานทั่วไป  (สังกัดส านักงานปลัด)   
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน)   

 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ี
ต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 
     ๑ วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

    (๑) ความรู้ความสามารถทางการคิดค านวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น   การ

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ  การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ  และข้อมูลต่าง ๆ   

    (๒) ความสามารถด้านเหตุผล 
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงค า  ข้อความ  หรือรูปภาพ  หาข้อยุติ  

หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ  สัญลักษณ์  สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่าง ๆ 
    ๒. วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปข้อความ  และหรือตีความจากข้อความส้ัน ๆหรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือข้อความส้ัน ๆ หรือ
ให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น  ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ คณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับ  ปริมาณ 
ขนาด รูปร่าง และความสัมพันธ์ คุณสมบัติ ฯลฯ  

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน)   
  ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยค านึงถึงระดับความรู้
ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 
        ๑)  ความรู้ความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
                  ๒)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
                       ปัจจุบัน  

             ๓)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
                      ถึงปัจจุบัน 
                 ๔)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนคราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์)   คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน  

           - หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์  
      ๑)  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม  ๒๐   คะแนน  
      ๒)  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ  ๒๐   คะแนน  
      ๓)  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย       ๒๐   คะแนน  
      ๔)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ                  ๒๐   คะแนน  

            ๕)  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม        ๒๐   คะแนน   

 



- 20 - 
 

๒.2  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  (กองช่าง)  
  - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน)   
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ี
ต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 
 ๑ วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  ๕0  คะแนน) 

    (๑) ความรู้ความสามารถทางการคิดค านวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น   การ

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ  การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ  และข้อมูลต่าง ๆ 
 (๒) ความสามารถด้านเหตุผล 
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงค า  ข้อความ  หรือรูปภาพ  หารหาข้อ

ยุติ  หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ  สัญลักษณ์  สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่าง ๆ 
    ๒. วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปข้อความ  และหรือตีความจาก
ข้อความส้ัน ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือ
ข้อความส้ัน ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น  ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ คณิตศาสตร์
เกี่ยวข้องกับ ปริมาณ ขนาด รูปร่าง และความสัมพันธ์ คุณสมบัติ ฯลฯ   

- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยค านึงถึงระดับความรู้
ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 
        ๑)  ความรู้ความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
        ๒)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
        ๓)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน 
                 ๔)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนคราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 - ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม) 
             -  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์  

      ๑)  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม         ๒๐ คะแนน  
      ๒)  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ                ๒๐ คะแนน  
      ๓)  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย    ๒๐ คะแนน  
      ๔)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ                ๒๐ คะแนน  
      ๕)  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม     ๒๐ คะแนน  
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๒.3  ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา  (กองช่าง)  
  - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน)   
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ี
ต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 
 ๑ วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  ๕0  คะแนน) 

    (๑) ความรู้ความสามารถทางการคิดค านวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น   การ

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ  การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ  และข้อมูลต่าง ๆ 
 (๒) ความสามารถด้านเหตุผล 
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงค า  ข้อความ  หรือรูปภาพ  หารหาข้อ

ยุติ  หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ  สัญลักษณ์  สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่าง ๆ 
    ๒. วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปข้อความ  และหรือตีความจาก
ข้อความส้ัน ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือ
ข้อความส้ัน ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น  ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ คณิตศาสตร์
เกี่ยวข้องกับ ปริมาณ ขนาด รูปร่าง และความสัมพันธ์ คุณสมบัติ ฯลฯ   

- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยค านึงถึงระดับความรู้
ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 
        ๑)  ความรู้ความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
        ๒)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
        ๓)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน 
                 ๔)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนคราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 - ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม) 
             -  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์  

      ๑)  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม         ๒๐ คะแนน  
      ๒)  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ                ๒๐ คะแนน  
      ๓)  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย    ๒๐ คะแนน  
      ๔)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ                ๒๐ คะแนน  
      ๕)  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม     ๒๐ คะแนน  
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2.4.  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    (กองการศึกษา)  
  - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน)   
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ี
ต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 
 ๑. วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

    (๑) ความรู้ความสามารถทางการคิดค านวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น   การ

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ  การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ  และข้อมูลต่าง ๆ 
    (๒) ความสามารถด้านเหตุผล 

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงค า  ข้อความ  หรือรูปภาพ  หาข้อยุติ  
หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ  สัญลักษณ์  สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่าง ๆ 
  ๒. วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปข้อความ  และหรือตีความจาก
ข้อความส้ัน ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือ
ข้อความส้ัน ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น  ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ คณิตศาสตร์
เกี่ยวข้องกับ ปริมาณ ขนาด รูปร่าง และความสัมพันธ์ คุณสมบัติ ฯลฯ   

- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)    (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยค านึงถึงระดับความรู้
ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 
        ๑)  ความรู้ความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
        ๒)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
                  ๓)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนคราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 - ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์)    (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) 
           -  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์  

      ๑)  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม         ๒๐ คะแนน  
      ๒)  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ                ๒๐ คะแนน  
      ๓)  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย    ๒๐ คะแนน  
      ๔)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ               ๒๐ คะแนน  
      ๕)  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม    ๒๐ คะแนน  
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ก าหนดระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕61 

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

 

 
 

 
 

 
 

วันที ่ ก าหนดการ 
22 - 30  พฤศจิกายน  2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็น

พนักงานจ้าง  
1 – 13 ธันวาคม  2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
15  ธันวาคม  2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก าหนด

วัน เวลา และสถานที่การประเมิน สมรรถนะ 
25 ธันวาคม 2560 ด าเนินการสอบคัดเลือก (ตามต าแหน่งและประเภท) 
28 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 


