
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  จะด าเนินการ  
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตองปิด  จ านวน  5 ต าแหน่ง  6 อัตรา  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับ หมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน ๒๕๔๗  องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรร         
เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  รายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร (สังกัด ประเภท และต าแหน่ง)  
 1.1 สังกัด  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

    พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จ านวน  1  อัตรา
     พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   จ านวน    1    อัตรา 
1.2 สังกัด  กองช่าง  

    พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   จ านวน    1    อัตรา
1.3 สังกัด  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
      พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน    2    อัตรา
      พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง นักการภารโรง   จ านวน    1    อัตรา  

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ของต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและเลือกสรร ระยะเวลาการจ้างและอัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จะได้รับในแต่ละต าแหน่ง  ตามคุณวุฒิและข้อก าหนดตามประกาศรับสมัครบุคคล   
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) 

 
 
 
 

3. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
  3.1 มีสัญชาติไทย 
            3.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี  

3.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
   3.4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่
สังคม             
   3.4.2 วัณโรคในระยะอันตราย 
   3.4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   3.4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   3.4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
          /3.5 ไม่เป็นผู้ด ารง... 
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  3.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
  3.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  3.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  3.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดๆ ไม่รับสมัครสอบตาม
นัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ,หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0804/ว9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510  และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ 
รับสมัครแต่ละต าแหน่ง (รายละเอียดตามผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) 

5. เงื่อนไขการสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่า  ผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ในการ
ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อ
ผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  5.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ จะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง 
  5.3 หากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อ

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน 100 บาท  โดยก าหนด      
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์  2563  ในวันและเวลาราชการ  ณ ส านักงานปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลตองปิด อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ(เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพ่ิมเติมที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4582 6403 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์  www.tongpidlocal.go.th   

7. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
  7.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน  1  ฉบับ      
  7.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุสาขาวิชาที่เรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
   7.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน   
3 เดือน  จ านวน  3 รูป  และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายทุกรูป 
   7.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ  
  7.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
             /7.6 ใบรับรอง... 
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      7.6 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน 1  
ฉบับ            
  7.7 เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบส าคัญการสมรส ฯลฯ 
  ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ เอ4(A4) และให้ผู้สมัครรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย       

8.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่  2 มีนาคม 2563  ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลตองปิด และทางเว็บไซต์ www.tongpidlocal.go.th 

9. การสอบ หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาและเลือกสรร 

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ ในวันที่ 11 
มีนาคม 2563  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  ดังนี้ 

9.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จะด าเนินการสรรหาดังนี้ 
      ภาค ก  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 

        ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการศึกษา การใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์ 
การหาสัมพันธ์  ความสามารถทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง การบังคับบัญชา การ
ปฏิบัติงาน  การประสานงาน ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง  สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

      ภาค ข  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)
        ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

      ภาค ค  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
        ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นๆ โดยยึดหลักสมรรถนะ 

9.2 พนักงานจ้างทั่วไป  จะด าเนินการสรรหาดังนี้     
              -  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก/คนงานทั่วไป                  
          ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการใช้ภาษา ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง การบังคับบัญชา การปฏิบัติงานในหน้าที่ การ
ประสานงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง  สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยการสอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

      -  ทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) เฉพาะส าหรับต าแหน่ง นักการ
ภารโรง 

      -  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ส าหรับ
พนักงานจ้างท่ัวไปทุกต าแหน่ง 

 
             /ทดสอบความ ... 
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     ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นๆ  ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  ประสบการณ์  ความตั้งใจใน
การท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  บุคลิกภาพ 

(รายละเอียดตามผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้) 

10. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
  ภาคเช้า (เวลา 09.00 – 12.00 น.) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก),
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และทดสอบภาคปฏิบัติ   
  ภาคบ่าย (เวลา 13.30 เป็นต้นไป) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) 
(ภาค ค)  
  ให้ผู้สมัครสอบ มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว  ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตั้งแต่
เวลา 08.00 – 09.00 น. หากไม่มาตามเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้  

11. เกณฑ์การตัดสิน                                                                                                                                 
  11.๑ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร จะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ

โดยยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ ความเท่าเทียมในโอกาส ความเสมอภาค ความเป็นธรรมเป็นหลัก และ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

11.๒ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกด้านไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 60  โดยการด าเนินการจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

11.๓ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  โดยเรียงตามล าดับคะแนนรวม
สูงสุดลงมายังผู้สอบผ่านที่ได้รับคะแนนต่ ากว่าตามล าดับ  กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  
จะให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้า
ได้รับคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  จะให้ผู้รับเลขประจ าตัวสอบในล าดับก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 

12. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  12.1 องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
ในวันที่  12  มีนาคม  2563  โดยปิดประกาศ  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด และ       
ทางเว็บไซต์ www.tongpidlocal.go.th  โดยบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะขึ้นบัญชีและใช้เพื่อ
บรรจุแต่งตั้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก
อย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก 
  12.2 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น 
   12.2.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร 
   12.2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการสั่งจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลก าหนด    
   12.2.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในต าแหน่งที่เลือกสรร 
           /13. การสั่งจ้าง ... 
 
 

http://www.tongpidlocal.go.th/
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13. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 

  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด
ก าหนด  โดยจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดมาท าสัญญาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิดได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ)ก่อน ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
พบภายหลังว่า ผู้สอบคัดเลือกได้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด      
อาจถอดถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้  
 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

   ประกาศ  ณ วันที่      12    กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563   

                                   

                                                                   
                                                                    
                                                              ( นายวรวิทย์  บุญรักษา )    
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    -5-            เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก. 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  ลงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
***************************** 

 
1. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   จ านวน 1 อัตรา 

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

สังกัด  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์  การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก .จ .,ก .ท .หรือ  ก .อบต . ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได        

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ 

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย      
    โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดท า
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวัติ เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   1.3 ศึกษา รวบรวม และวิ เคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการ
และความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การ
ถ่ายทอดความรู้  และการจัดสรรทุนการศึกษา  รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  
   1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจ าแนกต าแหน่งและประเมินผล
ก าลังคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไปประกอบการจัดท าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่ง  
และการวางแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
   1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดท าหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ทักษะ สมรรถนะของต าแหน่งและการก าหนดระดับต าแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือ
ความชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน  
   1.7 ศึกษา รวบรวม และวิ เคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 
 
                /1.8 ศึกษา รวบรวม ... 
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   1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการ
ด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา  
   1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
   1.10 ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก 
การคัดเลือก  การสอบแข่งขัน การโอน  การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง  
   1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ด้านการวางแผน 
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน  
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
  3. ด้านการประสานงาน 
   3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

   3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ี ได้รับมอบหมาย  
  4. ด้านการบริการ 
   4.1 ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เอกชน 
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน หลักเกณฑ์ 
และมาตรการต่างๆ  
   4.3 ด าเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
  

อัตราค่าตอบแทน  
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน  

ระยะเวลาการจ้าง           
  จ้างคราวละไม่เกิน  4  ป ี(ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561 – 2563)  

 

 

 

 

 

 

 

                 /2. ชื่อต าแหน่ง... 
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2. ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป    

 
 
 
 
 
 

จ านวน     1    อัตรา 

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

สังกัด  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - เพศชาย/หญิง 
   - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
      - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
       - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
       - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงานที่รับผิดชอบ   

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งาน
ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่  งานอ านวยความสะดวก งานบริการทั่วไปและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
อัตราค่าตอบแทน  

อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด   
ระยะเวลาการจ้าง           
  จ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี  

 

*********************** 
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3. ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป    

 
 
 
 
 
 

จ านวน     1    อัตรา 

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

สังกัด  กองช่าง     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - เพศชาย/หญิง 
   - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
      - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
       - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
       - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานซ่อมแซม งานประปา งานช่างเบื้องต้น   

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านงานติดตั้ง งานซ่อมแซม งาน
ประปา และงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
อัตราค่าตอบแทน  

อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด   
ระยะเวลาการจ้าง           
  จ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี  
 
 

*********************** 
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4. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก    

 
 
 
 
 
 

จ านวน     2    อัตรา 

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

สังกัด   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - เพศชาย/หญิง 
   - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
      - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
       - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
       - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงานที่รับผิดชอบ   

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน กิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแล
ความเรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านการสอนเบื้องต้น การจัดประสบการณ์ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแก่เด็กเล็ก และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
อัตราค่าตอบแทน  

อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด   
ระยะเวลาการจ้าง           
  จ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี  
 
 

*********************** 
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5. ชื่อต าแหน่ง  นักการภารโรง    

 
 
 
 
 
 

จ านวน      1    อัตรา 

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

สังกัด   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - เพศชาย/หญิง 
   - ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา 
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
      - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงานปิด – เปิด อาคารส านักงาน งานท าความสะอาดอาคารส านักงาน บริเวณสถานที่ 
ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  งานอ านวยความสะดวก งานบริการทั่วไปและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
อัตราค่าตอบแทน  

อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด   
ระยะเวลาการจ้าง           
  จ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี  
 
 

*********************** 
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ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  ลงวันที่   12  กุมภาพันธ์   2563 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   จ านวน  1  อัตรา 

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

สังกัด  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) (คะแนน  10๐ คะแนน) โดยวิธีปรนัย 
1.๑ วชิาความสามารถทั่วไป   
      ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการคิดค านวณ คณิตศาสตร์เบื้องต้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์

เชิงจ านวนหรือปริมาณ  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  สรุปใจความหรือจับประเด็นจากข้อความ บทความ การ
หาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์  สรุปผลหรือหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
น่าจะเป็น จากข้อมูล  สมมุติฐาน ความรู้ด้านเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชน  

1.๒ วิชาภาษาไทย   
       ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา การเลือกใช้ค า กลุ่มค า  การสรุปใจความ การอ่าน
จับใจความ  ตีความจากข้อความหรือบทความสั้นๆ  การขยายความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ
ต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ กลุ่มค า การสะกดค า การแต่งประโยค
และค าศัพท ์ 
  1.3 ความรู้ ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับท่ัวไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   
        - พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
        - พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
       - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560     
       - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข.) (คะแนน  10๐ คะแนน) โดยวิธีปรนัย 
 ทดสอบความรู้  ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังนี้ 
  - พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
  - การบริหารทรัพยากรบุคคล  
  - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์     
  - ความรู้ ความสามารถที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 
๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (10๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์     
           โดยพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

************************** 
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ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา 

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

สังกัด  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

๑. การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน  10๐ คะแนน) โดยวิธีปรนัย 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการใช้ภาษา ความสามารถทางคณิตศาสตร์

เบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง การบังคับบัญชา การปฏิบัติงานในหน้าที่ (การใช้ภาษา 
ความรู้เบื้องต้นด้านงานสารบรรณ พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์) การประสานงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การเมือง  สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 

2. การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (10๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์     
           โดยพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

************************** 
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ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา 

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

สังกัด  กองช่าง     

๑. การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน  10๐ คะแนน) โดยวิธีปรนัย 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการใช้ภาษา ความสามารถทางคณิตศาสตร์

เบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง การบังคับบัญชา การปฏิบัติงานในหน้าที่ (การใช้ภาษา 
ความรู้พ้ืนฐานด้านงานช่าง งานประปา ติดตั้ง ซ่อมบ ารุง) การประสานงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง  
สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 

2. การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (10๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์     
           โดยพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            / ชื่อต าแหน่ง ... 

 

 



       -14- 

 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  2  อัตรา 

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

สังกัด   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

๑. การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน  10๐ คะแนน) โดยวิธีปรนัย 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการใช้ภาษา ความสามารถทางคณิตศาสตร์

เบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง การบังคับบัญชา การปฏิบัติงานในหน้าที่(การใช้ภาษา 
ความรู้เบื้องต้นด้านงานสารบรรณ พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์  การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก ) การประสานงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง  สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย) 
 

2. การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (10๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์     
           โดยพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            / ชื่อต าแหน่ง ... 

 



       -15- 

 
ชื่อต าแหน่ง  นักการภารโรง   จ านวน  1  อัตรา 

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

สังกัด   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

๑. การทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนน  10๐ คะแนน) โดยการทดลองปฏิบัติงาน 
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น การทดลอง

ปฏิบัติงานไม้  งานปูน  งานท าความสะอาด  งานซ่อมแซม หรืองานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยการทดลองปฏิบัติ 
 

2. การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (10๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์     
           โดยพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

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

 


