
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี  มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพ่ือสอบคัดเลือก          
เป็นพนักงานจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 ต าแหน่ง 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร          
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 
14  มิถุนายน 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ส านักปลดั  

 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ         จ านวน  ๑  อัตรา 
  
                    ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุ
ไม่เกิน ๗๐ ปี 

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ          

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม      
เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

 (5)   ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่         
ในพรรคการเมือง 

             (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา      
ท้องถิ่น 

/(7) ไมเ่คยเป็น... 
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(7) ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ       
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  (ณ วันที่ได้รับการจ้าง           
เป็นพนักงานจ้าง) 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ ตามท่ีองค์การบริหาร           
ส่วนต าบลคันธุลีก าหนดไว้ในรายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ 

๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ก าหนดการรับสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 29 
มีนาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 10   เมษายน  ๒๕60 ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)                               
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐-๗๗38-1968 และทาง
เว็บไซต์ www.khanthuli.go.th 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
๔.๑  ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร   ให้ถูกต้อง 

และครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง  และส าเนารับรองความถูกต้อง  อย่างละ  ๑  ชุด  ดังนี้ 
                            (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 
๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปทุกรูป 

 
 

                          (2) ใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งสถานศึกษาออกให้ ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร ๑ วัน          
จ านวน ๑ ฉบับ 
                          (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ   

     (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
     (5) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร 
จ านวน  ๑  ฉบับ 

     (๖)  เอกสารอื่นๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล  (ถ้ามี) 
 
                  ๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด หรือ ยื่นใบสมัครไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบ และหากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ  จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
 

/4.3 ผู้สมัครสอบ... 
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๔.๓ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู ้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่
มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต าแหน่งใดๆ ทุกต าแหน่ง 

๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบดังนี้ 
๕.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ   ค่าธรรมเนียมสอบ  ๑๐๐  บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว  

เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด  จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัคร 

๖.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกทุกต าแหน่ง ในวันที่ 11 เมษายน  ๒๕60              

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี  และทางเว็บไซต์ www.khanthuli.go.thและสอบคัดเลือกในวันที่ 19 
เมษายน พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี  

สอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 09.0๐ น. เป็นต้นไป , และสอบสัมภาษณ์ในเวลา ๑3.๐๐ น.   
เป็นต้นไป 

๗.  ประกาศผลการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุล ีจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที ่21  เมษายน พ.ศ.2560   

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี และทางเว็บไซต์ www.khanthuli.go.th 

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
๘.๑ หลักเกณฑ์การเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้

ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งซึ่งประกอบด้วย 
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น                         

ต่อการปฏิบัติงาน 
(ค) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

๘.๒ วิธีการคัดเลือก  องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลีก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
              ๘.๒.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร  ก าหนดใช้วิธีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์  หรือวิธีการอ่ืนใดที่เห็นว่า
เหมาะสมที่สามารถใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลีก าหนด 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศ) โดยผู้สมัครจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้า
สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
 
 

/9.เกณฑ์การตัดสิน… 
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9.เกณฑ์การตัดสิน  
 

ผู้ที่สมัครสอบจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวม ผู้ที่ 
ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเรียงตามล าดับ  กรณีคะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่สมัครก่อน
ได้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและข้ึนบัญชีก่อนตามล าดับการสมัคร 

 1๐.การขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ 
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้  จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุด             

ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่สมัครล าดับก่อนกว่าจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
๑๐.๒ การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่

ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบได้ครั้งนี้         
เป็นอันยกเลิก 

๑๑.การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับในบัญชีรายชื่อผู้

ผ่านการคัดเลือกได้  
๑๑.๒ ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการจัดจ้างมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่

ได้ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตัวเองมิได้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  มีนาคม พ.ศ.๒๕60 
         
 
 
 
 

                       (นายมงคล  ธรรมฤทธิ์) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี 



 
ภาคผนวก  ก.  แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20 มีนาคม  ๒๕60 
“ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  และอัตราค่าจ้าง” 

 

************************** 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
เป็นผู้ช่วยพนักงานส่วนต าบล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้

ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้
ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้ เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆ วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดท าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ 
ติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงรักษาซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุด
เสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการ
เอกสารส าคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและ
อุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสาร เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึก
รายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การก า กับ 
ตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค า สั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. 
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือก.อบต. 
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
 
 
 

/ความรู้.... 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย  กฎระเบียบ  

และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
 5.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

 
อัตราค่าตอบแทน  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท 
และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
                    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท 
 และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด  
 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
   จะได้รับการจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์
ธานี (ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ ปี)                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ข.  แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20 มีนาคม  ๒๕60 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการเลือกสรร 
 

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

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

หลักสูตรและวิธีสอบคัดเลือก  แบ่งเป็น ๓ ภาค 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  

1. ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยสรุปความหรือจับประเด็น          
ใจข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล   
  2. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 

๒. วิชาภาษาไทย   
ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา การสรุปความและตีความจากข้อความสั้นๆ  หรือ

บทความการเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ 

 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  จนถึงปัจจุบัน  
- ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับล่าสุด  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  
- ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
- วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  

 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (10๐ คะแนน)  

การสอบสัมภาษณ์  
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การท างาน ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงที

วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  
และพฤติกรรมอ่ืน จากการสัมภาษณ์  
 
 
 


