
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเปน็พนักงานจ้างทั่วไป 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1  ตำแหน่ง  1  อัตรา 
  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  15  และ  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับข้อ 18  ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี  4  พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
       พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา    
   - คนงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป  

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  4  พ.ศ. 2558  กำหนดให้ผู้ซึ่งจะได้รับ
การจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

      (1)  มีสัญชาติไทย 
        (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
        (3)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

      (4)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (5)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด  ดังนี้ 
      (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการอันเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
      (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
      (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
      (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ  หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์  และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
   (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   (8)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

/(9) ไม่เป็น... 
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   (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
   (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
   (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
   (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ   
   สำหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างท่ัวไปได้ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  17  มีนาคม  2538  
   ผู้ท่ีผ่านการสอบในครั้งนี้ ในวันท่ีทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน 
  ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนัน้ตามบัญชีลักษณะงาน  คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก) 

 3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ให้ขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ในระหว่างวันท่ี  23  กันยายน 2562  ถึงวันที่  1  ตุลาคม  
2562  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าท่ีสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง   อำเภอ
ขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  (ในวันและเวลาราชการ)  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์   
0-4438-3623 
 

 4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนา
ถูกต้อง  และลงลายมือช่ือกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้  
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง)     จำนวน  1  ฉบับ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)    จำนวน  1  ฉบับ 
  3. สำเนาวุฒิการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งท่ีสมัครสอบ จำนวน  1  ฉบับ 
  4. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป 
      ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือนนับถึงวันเปิดรับสมัคร  และให้ผู้สมัคร 
      เขียนช่ือ – สกุล  หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 
  5. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. จำนวน  1  ฉบับ 
      ฉบับท่ี  3  (พ.ศ. 2535)  หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
      ส่วนตำบลกำหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร 

  /6. หนังสือ... 
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  6. หนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานหรือนายจ้าง (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ 
  7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบทหารกองเกิน (ส.ด.9)  จำนวน  1  ฉบับ   
         ทะเบียนสมรส  ใบสำคัญการหย่า  ใบเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล  พร้อมสำเนา 

  ท้ังนี้  สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ A4  เท่านั้น  และรับรองสำเนาถูกต้องทุก
ฉบับ  พร้อมลงลายมือช่ือกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  และนำเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัครด้วย 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ใน
ใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นเอกสารในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตำแหน่งละ  100  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ท้ังหมดเนื่องจากมี
การทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  นั้น 
      

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ  
ในวันที่  2  ตุลาคม  2562  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  อำเภอขามสะแกแสง  
จังหวัดนครราชสีมา  หรือทางเว็ปไซต์  www.khamsakasang.go.th 

 7. หลักเกณฑ์ในการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน
จ้าง  โดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  โดยมีรายละเอียดวิชา
ท่ีจะดำเนินการสอบ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)  เมื่อสอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไปและ
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  โดยได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง 

 8. กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สรรหาและเลือกสรร 
 

วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ สถานท่ีสอบ ตำแหน่งท่ีสอบ 
3  ตุลาคม  2562 09.00 - 10.30 น. 1.ภาคความรู้ความสามารถ

ท่ัวไป (ภาค ก) 
2.ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 

ห้องประชุม อบต.
ขามสะแกแสง 

-คนงานท่ัวไป 

3  ตุลาคม  2562 13.00 – 16.00 น. -ภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (ภาค ค) 
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องประชุม อบต.
ขามสะแกแสง 

-คนงานท่ัวไป 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
/การประกาศ... 
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  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)  (เฉพาะผู้ท่ีผ่าน
ภาค ก ข)  จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 

 9.  เกณฑ์การตัดสิน 
  9.1  การทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  และการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 
  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ  60  และจะต้อง
ได้คะแนนรวมทั้งส้ินไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ  60  จึงจะมีสิทธิ์สอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
  9.2  การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์ 
  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(ภาค ค) ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ  60  ของคะแนนรวมทั้งหมด 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดย
เรียงลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดมาหาคะแนนต่ำสุดตามลำดับ  ในกรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สมัครท่ี
ได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้สมัครท่ีได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ี
สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถเท่ากัน  ให้ผู้สมัครท่ีได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่
ลำดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนทุกภาคเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า 
 

 10. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะทำการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
ตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้  ในวันที่  4  ตุลาคม  2562  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สะแกแสง    อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  หรือทางเว็ปไซต์  www.khamsakasang.go.th 
   

 11. การข้ึนบัญชีผูส้อบคัดเลือกได้ 
         11.1 บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  มีอายุ  1  ปี  นับต้ังแต่วันประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร  เว้นแต่  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะมีการสรรหาและเลือกบุคคลเป็น
พนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันอกี  และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว  ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
  11.2 ผู้ท่ีได้ขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในตำแหน่งท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  (2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพื่อทำสัญญาจ้างภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
กำหนด  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  10  วัน  นับ
แต่วันท่ีท่ีทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามกำหนดเวลาท่ีจะจ้างในตำแหน่งท่ีผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ 

 12. การทำสัญญาจ้าง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะทำสัญญาจ้างและแต่งต้ังผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ได้ตามลำดับท่ีท่ีได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้   ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.)  แล้วเท่านั้น  และตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี 

/หากตรวจสอบ... 
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  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีกำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงอาจถอนรายช่ือผู้นั้นออกจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2562 

                           
 

 (นางดอกไม้  พากลาง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ลงวันที่  12  กันยายน  2562 
***************************************************** 

 
ชื่อตำแหนง่ คนงานท่ัวไป 
 

สงักดั  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 

ประเภทตำแหนง่    พนักงานจ้างท่ัวไป  (ปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง) 
 

คุณสมบตัิเฉพาะตำแหนง่  
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
- มีความรู้ความสามารถด้านงานธุรการ   

  

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

 ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  เช่น  แบกหามส่ิงของ  กวาดถนน  ลอกท่อระบายน้ำ  ทำความสะอาด ฯลฯ
และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย เช่น  งานธุรการ  งานบันทึกข้อมูล  จัดเตรียมการประชุม  ทำความ
สะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้  และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
 

ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 2. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

อตัราคา่ตอบแทน 

 1. ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,000 บาท 

 2. ได้รับเงินค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ  1,000  บาท 
  รวมรับค่าตอบแทนท้ังส้ิน  10,000  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ภาคผนวก  ก  



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพือ่บรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ลงวันที่  12  กันยายน  2562 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานทั่วไป  โดยการประเมินสมรรถนะ 

ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 

ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการ
ประเมิน 

1 ๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลัก
วิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก
ข้อความส้ันๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ 
จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือขอ้ความส้ันๆ 
 
1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  50  คะแนน  
ประกอบด้วย 
- ความรู้ความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537    
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
-ความรู้เกี่ยวกับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ความรู้เกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล 
 

100 ใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน  30  คะแนน 
- พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 40  คะแนน 
- พิจารณาจากบุคลิกภาพท่ัวไป และทัศนคติ   30  คะแนน 
 

100 ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

 รวม 200  
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก  ข  


