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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง  

––––––––––––––––––– 

  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช จะด ำเนินกำร
สรรหำและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงำนจ้ำง ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ 
แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง 
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมติ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมรำช ในกำรประชุม
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือกำรสรรหำและเลือกสรรเป็น
พนักงำนจ้ำง ดังนี้ 

   ๑. ต าแหน่งและประเภทท่ีรับสมัคร 
   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 2 ต าแหน่ง  2 อัตรา  
   ส านักปลัด   
   - ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ)  จ ำนวน  1  อัตรำ 
  กองช่าง 
   - พนักงำนขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)   จ ำนวน  ๑  อัตรำ   
 

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๔ ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
 ๑) มีสัญชำติไทย 
 ๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
 ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 ๔) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำรทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือ
จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศก ำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ำมเบื้องต้น
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลดังต่อไปนี้        
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจของสังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตรำย 
 (ค) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
 (จ) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
 ๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ใน
พรรคกำรเมือง 
  ๖) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น 
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 ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 ๘) ไม่เป็นผู้ถูกเคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำรรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
 ๙) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำน 
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับกำรจ้ำง 
    ส ำหรับพระภิกษุ หรือสำมเณร ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดไม่รับสมัคร
สอบและไม่อำจให้เข้ำสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501     
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ผู้สมัครสอบต ำแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น ตำมแนบ
ท้ำยประกำศรับสมัครฯ (ผนวก ก.) 

  3. ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 
 3.1 ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  (ผู้มคีุณวุฒิ)  

ระยะเวลำกำรจ้ำง ไม่เกิน 4 ปี 
   ได้รับอัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 15,000.-บำท 
 3.2 ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีทักษะ) 
   ระยะเวลำกำรจ้ำง ไม่เกิน 4 ปี 
   ได้รับอัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 9,400.-บำท 
   และและค่ำครองชีพชั่วครำวตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 กำรให้ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพ
ชั่วครำว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 7 สิงหำคม ๒๕๕8 และสิทธิประโยชน์อ่ืนตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด 

  4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร พร้อมทั้งเอกสำร
หลักฐำนซึ่งผู้สมัครได้รับรองส ำเนำถูกต้องและลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ในเอกสำรทุกฉบับ อย่ำงละ ๑ ชุด มำยื่น 
ในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
    4.๑ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ ที่แสดงว่ำเป็นผู้มี
คุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มี
อ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ (กรณีที่หลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภำษำไทยด้วย) 
     4.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน  1  ฉบับ      
    4.๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน  1  ฉบับ             
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    4.๔ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน  ๓ รูป 
(ถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ำยในใบสมัคร จ ำนวน ๑ รูป ติดรูปถ่ำยในบัตร
ประจ ำตัวสอบ จ ำนวน ๒ รูป 
     4.5 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมและสำรเสพติด ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
๑ เดือน      
    4.6 หนังสือรับรองกำรท ำงำนที่ระบุถึงลักษณะงำนที่ได้ปฏิบัติจำกหน่วยงำนหรือ
นำยจ้ำงเดิม โดยจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในงำนที่จะปฏิบัติมำแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี  (กรณี
สมัครต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  (ทักษะ) จ ำนวน  1  ฉบับ 
   4.7 ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ขับรถยนต์ตำมกฎหมำย (เฉพำะต ำแหน่งพนักงำนขับ
รถยนต์) จ ำนวน  1  ฉบับ 
    4.8 หลักฐำนหลักฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) เช่น กำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ค ำน ำหน้ำนำม 
ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่ำ เป็นต้น 
   ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้เข้ำสอบถ่ำยเอกสำรขนำด A4 (ขนำด 9 x 12 นิ้ว) 
เขียนค ำรับรองว่ำ “ส าเนาถูกต้อง” ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี  
  หมายเหตุ ส ำหรับกำรเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรง
ตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครเข้ำ
รับกำรสรรหำและเลือกสรรสอบน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กะเปียดจะถือว่ำผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร เป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำผู้สมัครเข้ำรับกำร
สรรหำและเลือกสรรรำยใดขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมหรือขำดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อนหรือ
ภำยหลังกำรเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร จะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับกำรจ้ำงให้ด ำรง
ต ำแหน่งที่ตนเองคัดเลือกได้ กรณีท่ีได้รับกำรจ้ำงไปแล้วจะพิจำรณำให้ออกจำกรำชกำร 

   5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 5.๑ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด 
ไดต้ั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนำคม 2563 เวลำ ๐8.3๐ - ๑๖.3๐ น. (เฉพำะวันท ำกำร) และสำมำรถติดต่อ
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์หมำยเลข ๐๗๕-466216 ในวันและเวลำรำชกำร หรือเว็บไซต์ 
WWW.KAPEAD.GO.TH 
 5.๒ ก ำหนดกำรรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 16 - 25 มีนำคม 2563 ตั้งแต่เวลำ ๐8.3๐ - 
๑๖.3๐ น. (เฉพำะวันท ำกำร) ณ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด   

   6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร อัตรำละ  ๑๐๐.-บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) เมื่อผู้สมัครเสีย
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครแล้วจะไม่จ่ำยคืนให้ทุกกรณี เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรสรรหำฯ ครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจำก
มีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริต ให้จ่ำยคืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้กับผู้สมัครที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริตนั้นได ้  
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   7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
  7.1 ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน (คุณวุฒิ)  ใช้วิธีกำรคัดเลือกดังนี้ 
  1) ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
จ ำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  2) ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข)  โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย จ ำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  3) ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใช้ 
วิธีกำรทดสอบทักษะประสบกำรณ์และสัมภำษณ์รำยบุคคล เป็นกำรทดสอบเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำร
ท ำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เ พ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะ
ที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะสมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะที่
เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่    
     (รำยละเอียดวิชำที่สอบตำมภำคผนวก ข. แนบท้ำยประกำศฯ นี้) 
   7.2 ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ (ทักษะ) ใช้วิธีกำรคัดเลือก ดังนี้ 
   1) สอบภำคปฏิบัติ (ทดสอบทักษะ ประสบกำรณ)์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
   2) สอบสัมภำษณ์รำยบุคคล คะแนนเต็ม 50 คะแนน เป็นกำรทดสอบเพ่ือวัด
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว 
ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับ
ผู้ร่วมงำน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของ
ผู้สอบคัดเลือกเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของ
ผู้สอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะสมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่   

8. เกณฑ์การตัดสิน 
   ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   

8.1 ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน (คุณวุฒิ)   
1) ผู้สอบคัดเลือกจะต้องผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป (ภำค ก) และภำค

ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของแต่ละภำคเท่ำนั้น 
จึงจะมีสิทธิสอบภำคปฏิบัติและสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค)  
         2) ผู้สอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
 
 

/8.2 ต ำแหน่ง.... 
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 8.2 ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ (ทักษะ)    

    -  ผู้สอบคัดเลือกจะต้องผ่ำนกำรทดสอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์ไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ 60 

 

   9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และก าหนดระเบียบเกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกสรร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
พร้อมแจ้งก ำหนดกำรสอบและระเบียบเกี่ยวกับกำรสรรหำและเลือกสรรให้ทรำบ ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 
ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด หรือเว็บไซต์ WWW.KAPEAD.GO.TH 

 
  10. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
    ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปียด 
  ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
 10.1 ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน (คุณวุฒิ)    
   - สอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก)  เวลำ 09.00 - 10.00 น. 

  - สอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) เวลำ 10.20-11.20 น. 
  - ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนภำค ก และภำค ข   เวลำ 13.30 น.  
  - สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค สอบสัมภำษณ์) เวลำ 14.20 น. 

 10.2 ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ (ทักษะ)    
 - สอบภำคปฏิบัติ เวลำ 09.00 - 11.00 น.  
 - สอบสัมภำษณ์  เวลำ ๑3.0๐ เป็นต้นไป  

  * เวลำและสถำนที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยจะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง 

    ในกรณีตรวจพบว่ำมีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริต อันอำจท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมใน
ระหว่ำงด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร ผู้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรอำจใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิผู้สมัครสอบนั้น
ได้ หรือยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้แล้วแต่กรณี และผู้ที่ทุจริตในกำรสรรหำและเลือกสรร
ครั้งนั้นไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรอีก 
         การแต่งกาย  ให้ผู้เข้ำสอบแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมประเพณีนิยม 
    - สุภำพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง รองเท้ำหุ้มส้น 
          - สุภำพบุรุษ สวมเสื้อ กำงเกงโดยชำยเสื้อไว้ในกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น ประพฤติตน 
เป็นสุภำพชน 

   ๑1. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  ภำยในวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด 
หรือเว็บไซต์ WWW.KAPEAD.GO.TH    

   ๑2. การขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   ๑2.๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดจะประกำศกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรรได้เฉพำะผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ โดยจะเรียงตำมล ำดับคะแนนของผู้ผ่ำนกำรสรรหำ 

/และเลือกสรร... 
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และเลือกสรรจำกมำกไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ำกันให้เรียงล ำดับตำมเลขประจ ำตัวสอบผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรรจำกน้อยไปมำก 

  12.2 กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๑ ป ี
นับแต่วันประกำศขึ้นบัญชี แต่ถ้ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดได้จัดให้มีกำรสรรหำและเลือกสรรในต ำแหน่ง 
เดียวกันกับที่ได้ประกำศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกำศบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก หรือคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีมติเป็นอย่ำงอ่ืน 
    ๑2.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ ถ้ำมีกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในประกำศบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ คือ 
   ก. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิกำรจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงในต ำแหน่งที่สอบได้ 
   ข. ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำงภำยในเวลำที่
ก ำหนด เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น 
    ค. ผู้นั้นมีเหตุไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ตำมก ำหนดเวลำที่จ้ำงใน
ต ำแหน่งที่สอบได ้
    กรณีมีข้อสงสัยให้ถือค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำน
จ้ำง เป็นที่สุด  

   ๑3. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 

 13.1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด จะพิจำรณำด ำเนินกำรจัดจ้ำงเพ่ือเป็นพนักงำน
จ้ำงในต ำแหน่งที่ผ่ำนกำรเลือกสรรแล้วตำมล ำดับที่ที่สอบได้ กรณีพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจจะได้รับกำรจ้ำงก็
ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช (ก.อบต.จังหวัด) แล้ว 
โดยจะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง   
 13.2 ก่อนกำรจ้ำงจะต้องท ำสัญญำจ้ำงกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด ตำมแบบ
ที่ก ำหนดไว้ 
 13.3 ในระหว่ำงสัญญำจ้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดจะจัดให้มีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   ก. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  
   ข. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือต่อสัญญำจ้ำง 
   โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช ก ำหนด 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรด้วยควำมโปร่งใส 
ยุติธรรมและเสมอภำค ดังนั้น หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรขึ้นบัญชีหรือมีพฤติกำรณ์
ในท ำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำได้หลงเชื่อและแจ้งให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดทรำบด้วย  

   ประกำศ ณ วันที่   5 มีนำคม พ.ศ. ๒๕63 

 
           (นำยประสำท  ถำวร) 
                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด 



ผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ลงวันที ่5  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)     
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสำขำวิชำหรือทุกทำง 

ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
2. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง 

กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ พัฒนำสังคม สหวิทยำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
สังคมวิทยำ หรือในสำขำวิชำหรือทำงที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

3. ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง 
กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ พัฒนำสังคม สหวิทยำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
สังคมวิทยำ หรือในสำขำวิชำหรือทำงที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร 

ท ำงำนปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์วิจัยด้ำนพัฒนำชุมชน เพ่ือจัดท ำแผนงำน สนับสนุนกำรรวมกลุ่มของ

ประชำชนในชุมชนประเภทต่ำง ๆ รวมถึงแสวงหำและพัฒนำศักยภำพของผู้น ำชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ำยองค์กรประชำชน 

1.2 ศึกษำวิเครำะห์วิจัยด้ำนพัฒนำชุมชน เพ่ือก ำหนดมำตรกำรและกลไกในกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน กำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
บริหำรจัดกำรชุมชน ตลอดจนกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ
ฐำนรำก รวมทั้งในกำรพัฒนำรูปแบบ วิธีกำรพัฒนำชุมชนให้มีควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่ 

1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงำนพัฒนำชุมชน เพ่ือหำ
แนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.4 ศึกษำ วิเครำะห์จัดท ำ และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำชุมชนและระบบ
สำรสนเทศชุมชน เพ่ือก ำหนดนโยบำย แผนงำน ตลอดจนก ำหนดแนวทำงหรือวำงแผนกำรพัฒนำในทุกระดับ 

         1.5 เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือสร้ำง
ควำมสมดุลในกำรพัฒนำชุมชน และควำมมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐำนรำก น ำไปสู่ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
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          1.6 ก ำหนดมำตรฐำนและเกณฑ์ชี้วัดด้ำนพัฒนำชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้ำนพัฒนำชุมชนที่

ถูกต้องเหมำะสม ได้มำตรฐำน 
1.7 ส่งเสริมและด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุมชนเพ่ือสร้ำง

และพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ของชุมชน 
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในรูปแบบต่ำง ๆ

เพ่ือให้ประชำชนในชุมชนสำมำรถจัดท ำแผนชุมชน รวมทั้งวิเครำะห์ตัดสินใจ และด ำเนินกำรร่วมกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหำควำมต้องกำรของตนเอง และชุมชนได้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชน 

1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในกำรรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้ำนและเครือข่ำย
ประชำชน เพ่ือส่งเสริมประชำชนให้มีควำมสนใจ ควำมเข้ำใจ และควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำชุมชนในท้องถิ่น
ของตน 

1.10 ดูแล ร่วมท ำงำนพัฒนำกับประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด ให้ค ำแนะน ำและฝึกอบรม
ประชำชนในท้องถิ่นตำมวิธีกำรและหลักกำรพัฒนำชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรำยได้ต่อครอบครัวในด้ำน
กำรเกษตรและอุตสำหกรรมในครัวเรือน 

1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิกำรที่
พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเครำะห์ ในกำรช่วยเหลือและสงเครำะห์ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอำชีพที่เหมำะสมแก่ประชำชนในชุมชน เพ่ือให้กลุ่ม
อำชีพสำมำรถเพ่ิมผลผลิตและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน 

1.13 จัดท ำโครงกำรและงบประมำณ รวมถึงด ำเนินกำร โฆษณำและประชำสัมพันธ์และ
ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬำ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยำวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่ำงไกลยำเสพติด เป็นต้น เพ่ือให้ 

1.14 ส ำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในกำรพัฒนำชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสำมำรถ
น ำมำวำงแผนในกำรพัฒนำพื้นท่ีซึ่งรับผิดชอบได้อย่ำงเหมำะสม 

1.15 แสวงหำ พัฒนำ ส่งเสริม ประสำนและสนับสนุนผู้น ำชุมชนหรือกรรมกำรชุมชนเพ่ือให้รู้
ถึงบทบำทหน้ำที่และเกิดกำรพัฒนำศักยภำพให้สำมำรถพัฒนำชุมชนของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.16 ดูแลและบริหำรตลำดกลำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชำชนมีตลำด
จ ำหน่ำยสินค้ำท่ีเป็นธรรม 

1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมำคมในรูปแบบต่ำงๆ เช่นสมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิกำรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชำชนในชุมชน 

1.18 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงำนพัฒนำชุมชน เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 
 วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ

โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด

ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
/4.ด้ำนกำร... 



-3- 
4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพัฒนำชุมชนแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเพ่ือให้มี

ควำมรู้และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
4.2 เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชนเพ่ือให้บริกำร

แก่หน่วยงำนภำคีกำรพัฒนำ ประชำชน ผู้น ำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ำยองค์กรชุมชนและชุมชน 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน ประกอบด้วย  
1.1 ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1  
1.2 ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1  
1.3 ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว       ระดับ 1  
1.4 ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้       ระดับ 1  
1.5 ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร       ระดับ 1  
1.6 ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ      ระดับ 1  
1.7 ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน        ระดับ 1  
1.8 ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์    ระดับ 1  
1.9 ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ        ระดับ 2  
2. ทักษะที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล        ระดับ 1  
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์        ระดับ 1  
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน        ระดับ 1  
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร        ระดับ 1  
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้     ระดับ 1  
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน      ระดับ 1  
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร       ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์        ระดับ 1  
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 1  
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน      ระดับ 1  
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ       ระดับ 1  
3.1.5 กำรท ำงำนเป็นทีม       ระดับ 1  

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิเครำะห์        ระดับ 1  
3.2.2 กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชียวชำญในสำยอำชีพ    ระดับ 1  
3.2.3 กำรให้ควำมรู้และสร้ำงสัมพันธ์      ระดับ 1  
3.2.4 ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน    ระดับ 1  
3.2.5 ศิลปะกำรโน้มน้ำวจูงใจ       ระดับ 1 
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2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)    
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  - ไม่จ ำกัดวุฒิ  

 - เป็นผู้ที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี  โดยมีหนังสือ
รับรองกำรท ำงำนจำกนำยจ้ำงหรือหน่วยงำน  ซึ่งระบุถึงลักษณะงำนที่ได้ปฏิบัติหรือมีกำรทดสอบทักษะเฉพำะ
บุคคลด้วย กำรทดลองปฏิบัติ  และได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกรมกำรขนส่งทำงบก 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรขับรถยนต์ บ ำรุงรักษำ  ท ำควำมสะอำดรถยนต์  และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในกำรใช้รถยนต์ หรืองำนอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง  และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข. 
รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ลงวันที่  5 มีนาคม 2563 
 

  
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จ ำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นกำรทดสอบ โดย
ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค ำนึงถึงระดับควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร ดังนี้ 
   -ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  -ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  -ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    -ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย กำรสรุปควำม หรือกำรตีควำมจำกบทควำมหรือ
ข้อควำม กำรพิจำรณำเลือกใช้ภำษำในรูปแบบต่ำงๆ จำกค ำหรือกลุ่มค ำ ประโยคหรือข้อควำมสั้นๆ หรือกำร
ทดสอบอย่ำงอ่ืนที่เหมำะสมกับกับกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 
   -กำรวิเครำะห์และสรุปเหตุผลตำมหลักวิชำวัดผล 
   -เหตุกำรณ์หรือสรุปเหตุผลทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) จ ำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธี
สอบข้อเขียนแบบปรนัย    
 -ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมที่ระบุ
ไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์รำยบุคคล  
เป็นกำรทดสอบเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เพ่ือประเมินควำม

เหมำะสมกับต ำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย 
อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ 
บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้  ควำมสำมำรถ 
ทักษะ สมรรถนะและอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะสมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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