
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จ านวน 4 ต าแหน่ง จ านวน 4 อัตรา  
เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
  อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 22 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ข้อ 18, 19 และข้อ 20        องค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนยูง  จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  จ านวน 4 ต าแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งพนักงานจ้างท่ีรับสมัคร 
          1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  ต าแหน่ง  3  อัตรา ดังนี้ 
                     - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  1  อัตรา 
                      อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 
  - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา 
    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  10,840 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท 
  - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน  1  อัตรา 
    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  10,840 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท 
 1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา ดังนี้ 
  - ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 
    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี  
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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  (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(รายละเอียดแนบท้ายภาคผนวก 1 ท้ายประกาศฯ)  
3. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

 3.1 ก าหนดการรับสมัครพนักงานจ้าง   
 ตั้งแต่วันที่ 21  กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ.2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวัน

และเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง  อ าเภอกุดจับ   จังหวัดอุดรธานี หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-4221-9672 
  3.2  วิธีการยื่นใบสมัคร 
  สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือของ
ตัวเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน   
(นับถึงวันที่สมัคร) จ านวน 3 รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจ านวน 1 รูป ในบัตรประจ าตัวสอบ      
จ านวน 2 รูป พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ข้อ 4  

 อนึ่ง  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป       
และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ        
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐาน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่ก าหนด  ในกรณีที่ผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ยื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบ และหากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด คณะกรรมการด าเนินการ
สอบคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างต าแหน่ง
ใด ๆ  

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร ดังนี้ 
  4.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 
  4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
  4.3 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศท่ีคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานีก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ        
(ฉบับจริง) 
  4.4 ส าเนาปริญญาบัตร/ ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง       
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ  โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่หลักฐานการศึกษาดังกล่าว
เป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษไทยพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1  ฉบับ 
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  4.6  ส าเนาใบขับขี่รถยนต์     จ านวน  1  ฉบับ (ถ้ามี) 
  4.7 ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถ้ามี)        
จ านวน  1  ฉบับ 
  4.8 ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสาร โดยใช้กระดาษขนาด เอ  4  เท่านั้น 
 
  ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับ
ไว้ด้วยและหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง จะด าเนินการคดีตามกฎหมาย 
ต่อไป 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
  ให้ผู้สมคัรสอบเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ดังนี้ 

- ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ  100  บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด  

เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที ่ 3  เดือน

สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4221-9672 และ เว็บไซต์ อบต. www.obtkhonyung.go.th 

7. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
(รายละเอียดแนบท้ายภาคผนวก 2 ท้ายประกาศฯ)  

    8. วัน เวลา สถานที่สอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง  จะท าการสอบคัดเลือก ในวันที่  4 เดือน สิงหาคม             

พ.ศ. 2565   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้ 
 8.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
   -เวลา   08.30  น. – 10.30  น. สอบข้อเขียน (ปรนัย) 
        -เวลา   11.00  น. – 12.00  น. สอบสัมภาษณ์ 
 8.2 พนักงานจ้างท่ัวไป 

 -เวลา   08.30  น. – 12.00  น. สอบสัมภาษณ์    
 9. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า        
ร้อยละ 60   

    10.การประกาศผลสอบ การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 5 เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. 2565   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอดุรธานี  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-4221-9672  และเว็บไซต์  www.obtkhonyung.go.th  โดยการประกาศข้ึนบัญชี 

 

http://www.obtkhonyung.go.th/
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ผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับ
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า 

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้แต่ถ้ามี
การสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว การสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิก 

11.การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ขอนยูง ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  และองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง จะท า
สัญญาจ้างตามต าแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตามระยะเวลา ค่าตอบแทนที่ก าหนดท้ายประกาศรับสมัครนี้       
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัด) และตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนยูงก าหนด 
  การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามประกาศนี้  ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการโดยยึดสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ                  
ด้วยกระบวนการที่ยุติธรรมโปร่งใส  เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
อย่าหลงเชื่อ  หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล  หรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  
และหากผู้ ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบคั ดเลือกได้  โปรดแจ้ง
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ  เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

(นายทองดี  มังคุณ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     
                                            ( ภาคผนวก 1 ) 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
ลงวันที่  11  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕65 

**************************************************** 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 15,000  บาท 

 
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือนักทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับงานการสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับ 
ราชการ และการแต่งตั้ง การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจาก
ราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ 
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุคคล หรือในสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้  
   

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 10,840  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท 
 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การ
เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.จ. 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
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ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 10,840  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท 
 
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือนายช่างโยธาในการปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานส ารวจ 
งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง การออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่างโยธา 
การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา หรือการตรวจสอบที่เก่ียวกับ
งานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ใน 

สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรมโยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ 
 

ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 9,000  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  1,000 บาท 
 
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  
 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   ( ภาคผนวก 2 ) 

หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2565 

เรื่อง รับสมัครบบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ใช้วิชาการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัยและการสัมภาษณ์ ก าหนดคะแนน 300 คะแนน 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) 

1.1 ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ  
1.2 ความสามาถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
1.3 ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
1.4 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ( ภาค ข ) 
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
2.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้ปฏิบัติงาน 
      1) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
      2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
      3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
      4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
      5) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
      6) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 
      7) กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) 
3.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน 
3.2 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติและบุคลิกภาพอ่ืน ๆ 
3.3 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน 

100 สอบสัมภาษณ์ 
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ใช้วิชาการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัยและการสัมภาษณ์ ก าหนดคะแนน 300 คะแนน 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) 

1.1 ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ  
1.2 ความสามาถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
1.3 ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
1.4 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ( ภาค ข ) 
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
2.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้ปฏิบัติงาน 
      1) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
      2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
      3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
      4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
      5) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
      6) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 
      7) กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) 
3.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน 
3.2 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติและบุคลิกภาพอ่ืน ๆ 
3.3 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน 

100 สอบสัมภาษณ์ 
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ใช้วิชาการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัยและการสัมภาษณ์ ก าหนดคะแนน 300 คะแนน 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) 

1.1 ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ  
1.2 ความสามาถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
1.3 ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
1.4 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ( ภาค ข ) 
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
2.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้ปฏิบัติงาน 
      1) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
      2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
      3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
      4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
      5) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
      6) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 
      7) กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) 
3.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน 
3.2 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติและบุคลิกภาพอ่ืน ๆ 
3.3 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน 

100 สอบสัมภาษณ์ 
 

 
ใช้วิชาการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบการสัมภาษณ์ ก าหนดคะแนน 100 คะแนน 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) 

1.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน 
1.2 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติและบุคลิกภาพอ่ืน ๆ 
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

100 สอบสัมภาษณ์ 
 

 



 
 
ตารางการรับสมัคร 

 
 

รับสมัคร วันที่  21 กรกฎาคม - 2  สิงหาคม  2565 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วันที่  3  สิงหาคม  2565 
 

ก าหนดสอบคัดเลือก วันที่  4  สิงหาคม  2565 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

    -เวลา   08.30  น. – 10.30  น. สอบข้อเขียน (ปรนัย) 
    -เวลา   11.00  น. – 12.00  น. สอบสัมภาษณ์ 
พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
    -เวลา   08.30  น. – 12.00  น. สอบสัมภาษณ์ 
  
 

ประกาศผลการสอบ วันที่  5  สิงหาคม  2565 
 

 
 


