
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือทําการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

------------------------------ 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงคจะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือทําการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง   เพ่ือปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล
ลําคอหงษ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพ่ือใหการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน
จาง  ลงวันท่ี   ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๔๗    หมวด 4  การสรรหาและเลือกสรร ขอ 18 ,19 และขอ 20  จึง
ประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือทําการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕ 61  
ดังนี้ 

๑.  ประเภทพนักงานจางท่ีรับสมัคร 
๑.1.  พนักงานจางตามภารกิจ           จํานวน  1  ตําแหนง  1  อัตรา   ดังนี้ 

๑. ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   จํานวน  1  อัตรา  
          หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ 

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
       ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี้ 
  ๒.๑.   คุณสมบัติท่ัวไป    ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม   ดังตอไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป  เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญ
พิเศษเกิน  ๗๐  ป  (นับถึงวันรับสมัคร) 
   (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   ไรความสามารถ  หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงาน
สวนตําบล      

                      (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 

   (๖)   ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน   คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
   (๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 
 
         / (9)  ผูท่ีไดรับการจาง... 
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   (๙) ผูท่ีจะไดรับการจางตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ   พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
     
  ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
             มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี  ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ 
  ๒.๓.   ระยะเวลาการจาง 
   -  พนักงานจาง ตามภารกิจ            มีระยะเวลาการจางไมเกิน    4   ป  

๓.  วัน  เวลา  สถานท่ีรับสมัคร 
  ใหผูสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลลําคอหงษ   อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ไมเก็บคาธรรมเนียมในการรับสมัครใดๆท้ังสิ้น    ตั้งแต
วันท่ี  29 สิงหาคม – 10 กันยายน  ๒๕61 ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.  - ๑๖.๓๐ น. )  

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 ผูสมัครรับการคัดเลือกตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให

ถูกตองครบถวน  พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและรับรองสําเนาถูกตอง  อยางละ  ๒  ชุด   เพ่ือมาย่ืนใน
วันรับสมัครคัดเลือก  ดังนี้    
  ๔.๑  บัตรประจําตัวประชาชน            
  ๔.๒  สําเนาทะเบียนบาน                   
  ๔.๓  ใบรับรองแพทยปริญญา ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม           
ตามประกาศท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด   ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑   เดือน  นับ
แตวันท่ีตรวจรางกาย   
  ๔.๔  คุณวุฒิการศึกษา ท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีรับสมัคร   
  ๔.๕   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด  ๑  นิ้ว   จํานวน  ๓   รูป      
ถายมาแลวไมเกิน   ๖    เดือน           
  ๔.๖   หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล    (ในกรณีท่ีชื่อ -  นามสกุล  ในหลักฐาน
การสมัครไมตรงกัน)  ใบทหารกองเกิน (สด ๙)  ใบรับรองการผานงาน   ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต  หนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีสมัคร  หรือหนังสือรับรองแสดงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   

              การสมัครครั้งนี้   ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวาถูกตองและมี
คุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติในตําแหนงท่ีรับสมัครนั้น 

๕.  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆในใบ
สมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตองครบถวน   ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
สอบคัดเลือก  องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษอาจไมรับสมัครสอบคัดเลือก   และหากภายหลังปรากฏวา 
                   /ผูสมัครสอบ...  
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ผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จะถือ
วาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก  และไมมีสิทธิไดการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆ   

๖.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 

  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
หลังจากไดตรวจสอบคุณสมบัติถูกตองแลว ในวันท่ี  11  กันยายน   ๒๕61  ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลลําคอหงษ 

  หากสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ตรวจสอบพบในภายหลังวาผูสมัครสอบ
คัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด  หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ  จะตัดสิทธิผูนั้นไมใหเขาสอบคัดเลือก   
หรือพิจารณาไมใหผานการ สอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากออกจากบัญชีรายชื่อผูสอบคัดเลือกได   
และหากพบวาเปนการแสดงเจตนาหรือจงใจทุจริต จะดําเนินการทางกฎหมายผูนั้นตอไป 

๗.  กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 
กําหนดดําเนินการสอบ  ในวันท่ี  12  กันยายน  ๒๕61  ณ  หองประชุมสํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลลําคอหงษ   มีรายละเอียด  ดังนี้ 
ภาคเชา เวลา  09. 30  น. - 12.00  นาฬิกา  สอบขอเขียน 

- ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
- ภาคความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง 

            ภาคบาย  เวลา  13. 00  น. เปนตนไป    -    ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
  

๘.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร   จะดําเนินการเลือกสรรโดยวิธีทดสอบความรู
ความสามารถดวยวิธีการสอบ  ดังนี้    

8.1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป   50    คะแนน 
8.2. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  50    คะแนน  
8.3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง   100  คะแนน 

ผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนของแตละภาคไมต่ํากวารอยละ  60 

  ๙. การประกาศผลการเลือกสรร 
    สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  จะประกาศบัญชีผูผานการเลือกสรร  ใน
วันท่ี   13  กันยายน   พ.ศ. ๒๕61  โดยเรียงตามลําดับท่ี  จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  กรณีท่ีมีผู
ไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังคง
ไดคะแนนเทากันอีก    ก็ใหผูท่ีไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
 
 
 
         

   /11. การข้ึนบัญชี... 
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๑๑.  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
   ๑๑.๑. องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   จะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร  ไมเกิน ๑ ป  
นับแตวันท่ีไดมีการจางในตําแหนงท่ีวางแลว  และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการข้ึนบัญชีเม่ือมีกรณีใด
กรณีหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑)  มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม 
(๒)  ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจางใหดํารงตําแหนงท่ีผานการเลือกสรร   

                    (๓)  เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  มีมติในเรื่องดังกลาวเปน
อยางอ่ืน 
   ๑๑. ๒.   กรณีมีขอสงสัย    ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เปนท่ีสุด         

๑๒.  การจาง 
   องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษจะดําเนินการจางตามลําดับท่ีในประกาศบัญชี
รายชื่อผูผานการเลือกสรร  เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
         

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   20  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 

(นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
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 เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ลงวันท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 

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

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ 

1.  ช่ือตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน  1  อัตรา  
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก  

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  
 

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 สํารวจขอมูลเบื้องตนเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนสงเสริมพัฒนา 

ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชน เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชนและ
สนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ินไดตรงตามความตองการและสถานการณของชุมชน   

1.2 สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความคิดริเริ่ม เพ่ือเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของตนโดยมุงพ่ึงพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลาง   ในการ
พัฒนา  

1.3 สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพ่ือสรางพลังชุมชนใหเปน ฐานการ
พัฒนาชุมชนอยางถูกตองเขมแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผูนําชุมชน ผูนํากลุม/องคกร และ เครือขาย
องคกรประชาชน ในการเปนท่ีปรึกษากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน  

1.4 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการ
กลุม รวมท้ังกระบวนการชุมชนในรูปแบบตางๆ ใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคน วิเคราะห ตัดสินใจ 
วางแผนและดาเนินการแกไขปญหาตามความตองการของตนเองและชุมชน เพ่ือให สามารถบริหารจัดการ
ชุมชนและทองถ่ินของตนเองสูการเปนชุมชนเขมแข็ง  

1.5 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการและปฏิบัติงาน ดาน
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนตางๆ แกกลุมองคกร เครือขาย
องคกรประชาชน และชุมชนในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ในทางเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก มีความเขมแข็ง สมดุล และม่ันคง  

          1.6 ใหความรูเบื้องตนแกประชาชนในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ดําเนินการและเอ้ืออํานวยใหเกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือให ประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นและมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

         1.7 เปนผูนําและเปนท่ีปรึกษากลุมในการพัฒนาทองถ่ิน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความ
สนใจ เขาใจและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
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1.8 รวมจัดทําโครงการตางๆ รวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เชน โครงการกองทุนหมูบาน 
โครงการชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เปนตน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีและ
เสริมสรางใหเปนชุมชนท่ีเขมเข็ง  

1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส 
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  

2. ดานการบริการ  
2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือ

นําไปใชประโยชนในการหาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราวตอไป   
2.2 ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องตนเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือและความเขาใจท่ีดีตอกันทุกฝาย   
2.3 ติดตอประสานงานหนวยงานองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการชวยเหลือ บําบัด แกไข

ปญหาแกชุมชน ประชาชนในทุกดาน  
2.4 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานการดําเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจและกระตุนปลูกฝงใหประชาชนมีความสนใจใหความรวมมือ มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และมี
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร ตอชุมชน  

2.5 ใหคําแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบใหแกหนวยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูสนใจไดรับทราบขอมูลและใหความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน  

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

                    1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาท่ี 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 

          2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ทุก
สาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง  

          3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทุกสาขาวิชา
ท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง  

 
  อัตราคาตอบแทนและระยะเวลาการจาง 
 

สําหรับผูมีคุณวุฒิ  ปวช. 

 -  อัตราคาตอบแทนเดือนละ   9,400.- บาท พรอมคาครองชีพชั่วคราวตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลง ไดตาม
กฎหมาย 

    



               -7- 

    สําหรับผูมีคุณวุฒิ  ปวท. 

         -  อัตราคาตอบแทนเดือนละ   10,840.- บาท พรอมคาครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกฎหมา 
 

     สําหรับผูมีคุณวุฒิ  ปวส. 

       - อัตราคาตอบแทนเดือนละ   11,500.-  บาท พรอมคาครองชีพชั่วคราวตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลง ไดตาม
กฎหมาย 

     ระยะเวลาการจาง 
          - สัญญาจางไมเกิน ๔ ป และจะมีการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาตอสัญญาใหมหรือเลิกจาง 
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เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

เรื่อง  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล  ประจําปงบประมาณ 2561 
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 

 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกพนักงานจางตามภารกิจ 

๑.  ความรูความสามารถท่ัวไป  ( ๕๐ คะแนน) 
-  การศึกษา  วิเคราะหและสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล 
-  ความรูความสามารถในการใชภาษาไทยโดยการใหสรุปความและหรือตีความจาก

ขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆจากคําหรือกลุมคํา   ประโยค  หรือ
ขอความสั้นๆ  หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ 

๒. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (  ๕๐  คะแนน) 
      - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ทดสอบความรูในทางท่ีจะใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยวิธีสอบขอเขียน แบบปรนัย  ไดแก  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน, พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  
๒๕๔๒,  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  
๒๕๔๒, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม , ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2559), พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 ,  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 

 
๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (  100  คะแนน) 

    - ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขา
สอบและจากการสัมภาษณ  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆเชน  ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนใน
การปฏิบัติงานในหนาท่ี  และความรูเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ  
ทวงทีวาจาอุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมท้ังสังคมและ
สิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืนเปนตน 
     
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
ช่ือตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาท่ีในการขับรถยนตสวนกลาง  บํารุงรักษา  ทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของ
เล็กๆนอยๆในการใชรถยนตดังกลาว 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีความรู ความสามารถในการขับรถยนตสวนบุคคล  และมีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี     
ไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย  มาแลวไมนอยกวา  ๕  ป   และมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจาง  
ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑.  มีความรูความสามารถและหรือความชํานาญงานในหนาท่ี   
๒. ปฏิบัติงานในหนาท่ีพนักงานขับรถยนต  ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต   
๓. บํารุงรักษา  แกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชรถยนตดังกลาว  
๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ี ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
การใหไดรับคาตอบแทน   

-ไดรับคาตอบแทนเดือนละ   ๕,๗๖๐.-   บาท 
 
 

ประเภทพนักงานจางท่ัวไป 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี   
ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 ๑.   ตําแหนง   คนงานท่ัวไป  
   -  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 -  มีความรูความสามารถเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 -  มีบุคลิกภาพท่ีดีในทุกดานเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

การใหไดรับคาตอบแทน  
 

-ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  ๕,๐๘๐.-  บาท 
 

 
 



 
 
 

     แนบทายภาคผนวก 
 
ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต    

- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ภาค  ก)  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
- ภาคความรูความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
- สอบสัมภาษณ  (ภาค  ค)   ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
 

ตําแหนง  ผูชวยชางโยธา 
- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ภาค  ก)  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
- ภาคความรูความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
- สอบสัมภาษณ  (ภาค  ค)   ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
 

ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
 -  สอบสัมภาษณ  (ภาค  ค)   ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
 

หมายเหต ุ  ทุกตําแหนงตองไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวา  รอยละ  ๖๐ 
 
 

 
 
 

 
 


