
 

 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลวง 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  

ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๓  

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  มีความประสงคจ์ะรับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือก 

เป็นพนักงานจา้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย  

(ก.อบต.จังหวัดหนองคาย) เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔  ข้อ ๑๘,๑๙ และ ๒๐   

ลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ประกอบกับประกาศ ก.อบต. จังหวัดหนองคาย  พ.ศ. ๒๕๔๗   

(แก้ไขเพิ่มเติม)  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ  ๓๗๑  จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 

ดังตอ่ไปนี ้

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร  ได้แก่ 

๑.๑   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  
ต าแหน่ง    ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ส านักปลัด)  จ านวน     ๑     อัตรา 

ต าแหน่ง    ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ  (กองสวัสดิการสังคม) จ านวน     ๑    อัตรา 

ต าแหน่ง    ผูช่้วยนายช่างโยธา        (กองช่าง)                 จ านวน     ๑     อัตรา  
               ๑.๒  พนักงานจ้างท่ัวไป    ( แทนต าแหน่งที่ว่าง )            

ต ำแหน่ง   พนักงำนขับรถยนต์   (ส ำนักปลัด)    จ ำนวน     ๑      อัตรำ  
ต ำแหน่ง   คนงำนประจ ำรถขยะ        (ส ำนักปลัด)  จ ำนวน     ๒      อัตรำ  
 

๒.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 **  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง  รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

๓. ระยะเวลาการจ้าง / อัตราค่าตอบแทน  

๓.๑  ระยะเวลาการจ้าง :  

 ๓.๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ส าหรับต าแหน่งผู้มีคุณวุฒิและส าหรับต าแหน่ง

ผู้มีทักษะ (ไม่มีคุณวุฒิ) ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี นับจากสัญญาจ้างและต้องผ่านการประเมิน

ปีละ ๒ ครั้ง โดยอาจจะมีการตอ่ระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ  ๔  ป ี

 

       /...๓.๒ ค่าตอบแทน 

 

 



   ๓.๒  ค่าตอบแทน  :  ได้รับค่าตอบแทนดังน้ี       

   ๓.๒.๑  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

  - ปวช. ค่ำตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐   บำท /เดือน 

 -  ปวท. ค่ำตอบแทน เดือนละ ๑๐,๘๔๐ บำท /เดือน 

 -  ปวส. ค่ำตอบแทน เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บำท /เดือน 

        ๓.๒.๒  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  

  - ปวช. ค่ำตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐   บำท /เดือน 

 -  ปวท. ค่ำตอบแทน เดือนละ ๑๐,๘๔๐ บำท /เดือน 

 -  ปวส. ค่ำตอบแทน เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บำท /เดือน 

๓.๒.๔ ต าแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ      ๙,๐๐๐ บาท /  เดอืน 

๓.๒.๕  ต าแหน่ง  คนงำนประจ ำรถขยะ อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ      ๙,๐๐๐ บาท /  เดือน 
 

ทั้งนี ้ จากงบประมาณเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง   

และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปีทุกปี  ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ   

รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์ตา่งๆ เช่น การลา การรับค่าตอบแทนระหว่างการลา การประกันสังคม  เป็น

ต้น 
 

  ๔.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

๔.๑   ผูส้มัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 

 ๔.๑.๑  มีสัญชาติไทย 

 ๔.๑.๒  มีอายุไม่ต ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐ ปีเว้นแต่

พนักงานจา้งผู้เช่ียวชาญพิเศษอายุไม่เกิน ๗๐ ปี  

 ๔.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

      ๔.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่เป็น

บุคคลไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศก าหนดโรคที่

เ ป็ น 

โรคลักษณะต้องหา้มเบือ้งตน้ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

    ๔.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหนา้ที่พรรคการเมอืง 

    ๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

    ๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

เพราะกระท าความผดิทางอาญา  เว้นแตค่วามผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

    ๔.๑.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  

รัฐวิสาหกิจหรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 



   ๔.๒  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง  ตามรายละเอียด เกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบท้ายประกาศนี ้ อยู่ครบถ้วนก่อนหรือวันเปิดรับ

สมัคร  คอืวันท่ี   ๑๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓  
 

๕.  เงื่อนไขการสมัครสอบ 

   ๕.๑  ผู้สมัครสอบต้องเลือกสมัคร  เพียง  ๑  ต าแหน่ง  เมื่อเลือกแล้วจะ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
 

   ๕.๒  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  โดยผู้สมัครสอบต้องกรอก

รายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน

เนื่องมาจากผู้สมัครสอบ  หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรอืไม่

เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ี 

   ๕.๔  ผู้สมัครสอบทุกคนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ  พร้อมติดรูปถ่ายที่มุม

บ น 

ด้านขวามือของใบสมัคร 

  ๖.  วิธีการรับสมัคร 

   ๖.๑  เปิดรับสมัครสอบ ในระหว่างวันที่  ๑๑  – ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ ) ณ ส านักงานปลัด  ช้ัน ๒  องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองหลวง  ต าบลหนองหลวง  อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย  โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๔๑๔๙๒๑  

โทรสาร  ๐๔๒ – ๔๑๔๙๒๒ 

   ๖.๒  ผูส้มัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ านวน  ๑๐๐  บาท   

ทั้งนี้  เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครและช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินให้  ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ทั้งสิน้ 

๗.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 

   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

ครบถ้วนพร้อมส าเนาเอกสารฉบับจรงิและส าเนารับรองความถูกต้องอย่างละ ๑ ชุด  ไปยื่นในวันสมัคร  ดังนี้ 

   ๗.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  โดยถ่ายไว้ไม่เกินสามเดือน   

ขนาด  ๑ นิว้  จ านวน   ๓  รูป 

   ๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน,  ส าเนาใบ

ทหารกองเกิน (สด.๙) (ถ้ามี)  จ านวนอย่างละ  ๑  ชุด 

   ๗.๓  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน   ๑  ชุด 

๗.๔  ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจ

ร่างกาย  จ านวน  ๑  ฉบับ 

   ๗.๕ ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส,ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 

(ถ้ามี) 



  ๘.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ   

วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองหลวง  ต าบลหนองหลวง  อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 

  ๙.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องน าไปแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ 

   ๙.๑  บัตรประจ าตัวผูส้มัครสอบ  ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงออกให้ 

   ๙.๒  บัตรประจ าตัวประชาชน  (ฉบับจรงิ)  หรอืบัตรที่ทางราชการออกให ้ ซึ่งมเีลข

ประจ าตัวประชาชน  ๑๓  หลัก  และมีรูปถ่ายพร้อมลายมือช่ือ 

   ทั้งน้ี  หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหน่ึงตามข้อ  ๙  จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

  ๑๐.  เงื่อนไขการเข้าสอบ 

   ๑๐.๑  ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองหลวงออกใหไ้ปแสดงตอ่เจ้าหนา้ที่คุมสอบ 

๑๐.๒  ผูเ้ข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  (ฉบับจรงิ) หรอืบัตรที่ทางราชการ

ออกให ้ ซึ่งมีเลขประจ าตัวประชาชน  ๑๓  หลัก  และมีรูปถ่ายพร้อมลายมอืชื่อไปแสดงตอ่เจ้าหน้าที่คุมสอบ 

   ๑๐.๓  ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องลงลายมือชื่อในบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ  ตามที่

ก าหนด 

๑๐.๔  ในการสอบข้อเขียน  ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ 

เอกสารใดๆ  เคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองค านวณ  วิทยุสื่อสาร  วิทยุเรยีกตัว  หรอืเคร่ืองมือสื่อสารทุก

ชนิดเข้าห้องสอบ  หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและหมดสิทธิสอบในครั้งน้ีทุก

ภาควิชา  

๑๑.  หลักสูตรและวิธีการสอบ 

   ผู้สมัครสอบจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่ว ไป  และภาคความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่งก่อน  เมื่อสอบผ่านทั้ง ๒ ภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบ

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์หรอืสอบภาคปฏิบัติ  แล้วแตก่รณี)   

ทั้ง น้ี     หลักสูตรและวิธีการสอบ  เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

สังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลวง  แนบท้ายประกาศน้ี 

  ๑๒.  วัน เวลาและสถานที่สอบ 
         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลวง  ก ำหนดกำรสรรหำและเลือกสรร  ดังนี้ 

(๑ )องค์ การบริหารส่ วนต าบลหนองหลวง   จะด า เนินการสอบข้อ เขี ยน  
ในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. และเวลา  ๑๓.๐๐  - ๑๕.๐๐  น.  ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง และประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
          (๒)  กำรประเมินผู้สมัครสอบภำคควำมเหมำะสม  ภำค  ค (สอบสัมภำษณ์)  ในวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.   ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  (ใน
วันสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สอบผ่านภาค ก  และภาค ข มารายงานตัวใน เวลา  ๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. หากเกินเวลาที่
ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

๑๓.  เกณฑ์การตัดสิน 



   ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร   

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
 

                                     ๑๔.  การประกาศผลสอบ 

   ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับคัดเลือก ในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ 

น.  

เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  
 

   

                      ๑๕.  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 

   ๑๕.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   

โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ  ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้

เข้าสอบที่ได้คะแนนในภาคความรู้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาค

ความรู้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า  เป็นผู้อยู่ใน

ล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า (ถ้า

มี  ถ้าไม่มใีห้ลบออก) เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบ

ก่อน  เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

   ๑๕.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ไว้ไม่

เกิน  ๑  ปีนับแต่วันประกาศ  ทั้งนี้  หากมีการสอบคัดเลือกใหม่ให้ถือว่าบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็น

อันยกเลิก 

   ๑๕.๓  ผูท้ี่สอบแข่งขันได้และได้ขึน้บัญชี  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ ให้

ถือว่าเป็นอันยกเลิกการขึน้บัญชีผู้นัน้ไว้ในบัญชกีารสอบแข่งขันได้ 

    ๑๕.๓.๑  ผูน้ั้นได้ขอสละสิทธิ์รับรองการบรรจุและแต่งตัง้ในต าแหน่งที่สอบแขง่ขัน

ได้ 

    ๑๕.๓.๒  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งภายในเวลาที่ 

ผูจ้ัดสอบหรือผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มหีนังสือสง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน 

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๐  วัน  นับแตว่ันที่  ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

   ๑๕.๓.๓  ผูน้ั้นมเีหตุจ าเป็นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลา 

ที่บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 

๑๕.๓.๔  ผูน้ั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบไปแล้ว 

 

 

  ๑๖.  การบรรจุ 

   ผู้สอบคัดเลือกได้  จะได้รับการบรรจุตามล าดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในแต่ละ

ต าแหน่ง  ทั้งนี ้ โดยความเห็นชอบของ ก.อบต. จังหวัดหนองคาย 



                  อนึ่ง  การสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรับสมัครและหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติ 

ไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไม่มี

สิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในครั้งนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

      (ลงช่ือ) 

                  (นางสมัย     ชนาราษฎร์) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตามประกาศรับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 



 

ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

ธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรอืตามค าสั่ง หรอืแบบ หรอืแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่

อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง 

ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เก็บและค้นหาหนังสือ กรอก

แบบฟอร์มและร่างหนังสอืโต้ตอบงา่ยๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดส าเนา 

หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ

ครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท าบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่อง

สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดตอ่อ านวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ต าแหน่ง     ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นผู้ช่วยนายช่างโยธา ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานทางด้านช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่าง

ส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับ

การออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวาง

โครงสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

ต าแหน่ง     พนักงานขับรถยนต์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์สว่นกลางที่ปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ใหม้ีสภาพพร้อมใชง้านตลอด มีลักษณะงานที่ต้องใชค้วามรู้และทักษะเฉพาะบุคคลที่

ไม่ได้ผา่นการศกึษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ (ไม่มีคุณวุฒิ) และปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การน าขยะ

มูลฝอยไปท าลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบ  หลักสูตรและวิธีการสอบ   



ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (แทนต าแหน่งว่าง) 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

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

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา        รหัสต าแหน่ง  

๐๒ 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ

ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรมโยธาส ารวจ 

สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรบัต าแหน่งนี ้ 

 - ปวช. ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท /เดือน 

ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิคหรอืวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรอืทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค

สถาปัตยกรรมโยธา ส ารวจ ก่อสรา้ง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรอืในสาขาวิชา

หรอืทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้  

-  ปวท. ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท /เดือน 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ

ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม

โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรื อทางอื่นที่  

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี ้ 

-  ปวส. ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท /เดือน 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ดังต่อไปนี้  (โดยวิธีสอบข้อเขียน) 

 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) ประกอบด้วย 

- วิชาภาษาไทย  (เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่าน

จับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา

เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความการสะกดค า 

การแต่งประโยค และค าศัพท์ ) 

-วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  

เป็นการทดสอบความรูพ้ืน้ฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการในเรื่องดังต่อไปนี ้ 

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 



-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

-พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

-วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล   

เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหแ์ละสรุปเหตุผล  

-ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ

สังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น  

๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข ) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

ประกอบด้วย 

 -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 

-  ความรู้เกี่ยวกับงานถอดแบบ การประเมินราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคการ

ก่อสร้าง การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง  

-  ความรูเ้กี่ยวกับการส ารวจเพื่อการก่อสรา้ง 

-  ความรูเ้กี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี 

-  การด าเนินการป้องกันและแก้ปัญหาน้ าท่วม การระบายน้ าและการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ์

หรอืปฏบิัติ  แล้วแต่กรณ)ี 

  -   สอบสัมภาษณ์  ทดสอบความรู้ความสามรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ระบุไว้   

โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  ประวัตกิารศกึษา  ประวัตกิารท างานและพฤติกรรมที่

ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  

จริยธรรมคุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น  หรือจากการทดสอบตัวอย่างงาน

สถานการณจ์ าลองที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบ  หลักสูตรและวิธีการสอบ   



ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (แทนต าแหน่งว่าง) 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

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

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       รหัสต าแหน่ง  

๐๑ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 

- ปวช. ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท /เดือน 
 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง  

-  ปวท. ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท /เดือน 
 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 

-  ปวส. ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท /เดือน 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ดังต่อไปนี้  (โดยวิธีสอบข้อเขียน) 

 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) ประกอบด้วย 

- วิชาภาษาไทย  (เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่าน

จับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา

เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความการสะกดค า 

การแต่งประโยค และค าศัพท์ ) 

-วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  

เป็นการทดสอบความรูพ้ืน้ฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการในเรื่องดังต่อไปนี ้ 

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม    



-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

-พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

-วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล   

เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหแ์ละสรุปเหตุผล  

-ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ

สังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น  

๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข ) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

ประกอบด้วย 

 -  ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

-  วิชาความรูเ้กี่ยวกับการใชค้อมพิวเตอร์ 
 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ์

หรอืปฏบิัติ  แล้วแต่กรณ)ี 

  -   สอบสัมภาษณ์  ทดสอบความรู้ความสามรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ระบุไว้   

โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  ประวัตกิารศกึษา  ประวัตกิารท างานและพฤติกรรมที่

ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  

จริยธรรมคุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น  หรือจากการทดสอบตัวอย่างงาน

สถานการณจ์ าลองที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบ  หลักสูตรและวิธีการสอบ   

ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนต าแหน่งว่าง) 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

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

 
ต าแหน่ง   คนงานประจ ารถขยะ        รหัสต าแหน่ง  ๐๔ 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- มีวุฒกิารศกึษาภาคบังคับ และมีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่  
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ดังต่อไปนี้  (โดยวิธีสอบข้อเขียน) 

 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) ประกอบด้วย 

- วิชาภาษาไทย  (เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่าน

จับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา

เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความการสะกดค า 

การแต่งประโยค และค าศัพท์ ) 

-วิชาความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ  

เป็นการทดสอบความรูพ้ืน้ฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการในเรื่องดังต่อไปนี ้ 

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

-พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

-วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล   

เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหแ์ละสรุปเหตุผล  

-ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ

สังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น  

 

 

 

 



 

 
 

๒.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ์

หรอืปฏบิัติ  แล้วแต่กรณ)ี 

  -   สอบสัมภาษณ์  ทดสอบความรู้ความสามรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ระบุไว้   

โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  ประวัตกิารศกึษา  ประวัตกิารท างานและพฤติกรรมที่

ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  

จริยธรรมคุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น  หรือจากการทดสอบตัวอย่างงาน

สถานการณจ์ าลองที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบ  หลักสูตรและวิธีการสอบ   

ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานท่ัวไป (แทนต าแหน่งว่าง) 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

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

ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์                     รหัสต าแหน่ง  ๐๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ และมีประสบการณ์ใน ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์มาไม่น้อย

กว่า ๕  ปี  และต้องเป็นผู้มใีบอนุญาตขับขี่ 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ดังต่อไปนี้  (โดยวิธีสอบข้อเขียน) 

 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) ประกอบด้วย 

- วิชาภาษาไทย  (เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่าน

จับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา

เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความการสะกดค า 

การแต่งประโยค และค าศัพท์ ) 

-วิชาความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ  

เป็นการทดสอบความรูพ้ืน้ฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการในเรื่องดังต่อไปนี ้ 

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

-พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

-วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล   

เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหแ์ละสรุปเหตุผล  

-ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ

สังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น  

 

 

 

 
 

 



 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ์หรือปฏิบัติ  

แล้วแต่กรณี) 

  -   สอบสัมภาษณ์  ทดสอบความรู้ความสามรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ระบุไว้   

โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  ประวัตกิารศกึษา  ประวัตกิารท างานและพฤติกรรมที่

ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  

จริยธรรมคุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น  หรือจากการทดสอบตัวอย่างงาน

สถานการณจ์ าลองที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


