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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2566 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา 

อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 18 และข้อ 19  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

  1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน 1 อัตรา 
    

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม   
ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ดังต่อไปนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุ  
ไม่เกิน  70 ปี 
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
 5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

 6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 8. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 

 9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
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2.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร (ตามผนวก ก แนบท้ายประกาศนี)้ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ระยะเวลาการจ้าง
และค่าตอบแทนที่จะได้รับ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ 

  3. การรับสมัคร 
  3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-4410-9763 หรือ www.Dongklang.go.th   

3.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนและ
โดยให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วยอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 
  1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1  ฉบับ 
  1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1  ฉบับ 
  1.3 ส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน 1  ฉบับ 
  1.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถือวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
  1.5 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจของสังคม วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวัน
สมัคร 

  1.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  หนังสือรับรอง
ประสบการณ์การท างาน ฯลฯ  (ถ้ามี) 
 

  4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร จ านวน 100 บาท  ส าหรับค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกใบสมัครและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
ในเอกสารที่ก าหนดตามข้อ  3.2  ในวัน  เวลาและสถานที่ที่ก าหนด  การสมัครครั้งนี้ หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิท าสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานต าแหน่งดังกล่าว  โดยผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 
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6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
   6.1 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 27 มกราคม 2566  ณ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง และเว็บไซต์ www.Dongklang.go.th  ทั้งนี้ หากภายหลัง
คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครฯ ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดหรือขาดคุณสมบัติ  จะ
ตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ผ่านการคัดเลือก หรือถอดถอนรายชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
   6.2 ด าเนนิการสอบคัดเลือก ในวันที ่ 30 มกราคม  2566  ณ ห้องประชมุองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงกลาง  ดังนี้ 
 6.2.1 สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถ 
เวลา  09.00  น. – 11.30  น.  
 6.2.2 สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา 13.30 – 15.00 น 
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
   คณะกรรมการด าเนินการฯ จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับงานหรืออ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศ)  

8. เกณฑ์การตัดสิน การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   -  คณะกรรมการจะด าเนินการสอบคัดเลือก ตามวิธีการที่ประกาศรับสมัครก าหนด
ข้อ 7 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ไดร้ับคะแนนรวมแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัด
จ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  

9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 9.1 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่        
1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง และทางเว็บไซต์ www.Dongklang.go.th 

 9.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสอบ
ข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันสูงสุดมาตามล าดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน
สอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์
มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้
ล าดับที่สูงกว่า 

  บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับ
แต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

  กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่า
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

... / 10. การจัดท า 

http://www.dongklang.go.th/
http://www.dongklang.go.th/


 

 

- 4 - 
 

10. การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง 
10.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่ง

ที่สอบได้ตามล าดับที่ที่ข้ึนบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้
มีคุณสมบัตทิั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.อบต.ก าหนด เว้นแต่ 

๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งที่สอบได ้
10.๒ ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรได้ และถึงล าดับที่ ที่จะได้รับการสั่งจ้างใน

ต าแหน่งที่เลือกสรรได้มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองมิได้ 

10.๓ พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาการจ้างก าหนดไว้ไม่เกินคราวละ  4 
ปีงบประมาณ ระหว่างสัญญาจ้างจะมีการประเมินผลปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง 

10.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ใน
ต าแหน่งดังกล่าวข้างตัน ตามล าดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปของพนักจ้างและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และให้ได้รับเงินค่าตอบแหน (ค่าจ้าง) ตามบัญชีอัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานตามที่คณะกรรมการพนักงาส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ก าหนด ทั้งนี้
หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด องค์การ
บริหารส่วนต าบลคงกลาง อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ 
    

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่  9   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566 

 
   

       (ลงชื่อ)         จ ารัส  ขวัญแก้ว 
            (นายจ ารัส  ขวัญแก้ว) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศ อบต. ดงกลาง  ลงวันที่        มกราคม  ๒๕66 
 

ล าดับ ชื่อต าแหน่ง ประเภท ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
อัตรา

ค่าตอบแทน 
ค่าครองชีพ
ชั่วคราว 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
(1 อัตรา) 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

 

- เป็นผู้ชว่ยปฏบิัติงานดา้นงานพัสดุ 
ในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจา้ง การเก็บ
รักษา น าส่ง การซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาพสัด ุครุภัณฑ์ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  ร่างและ
ตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจา้ง หนังสือ
โต้ตอบ ท าทะเบียนการเบิกจ่าย
พัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพสัดุ 
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ า 
เดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปี
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงาน รายงาน 
สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสด ุเพื่อ
จัดท ารายงาน และน าเสนอผู้บังคับ 
บัญชาในหน่วยงาน และปฏิบัตงิาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญช ีเลขานุการ เทคนิคการตลาด 
เศรษฐศาสตร ์การธนาคารและธรุกิจ
การเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
เขียนแบบวศิวกรรม เครื่องกล 
พาณิชยการ บริหาร ธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล 
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขา วิชาหรือทางอื่น ที ่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญช ีเลขานุการ เทคนิค
การตลาด เศรษฐศาสตร ์การธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล 
พาณิชยการ บริหารธุรกจิ การจัดการ
ทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล 
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที ่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด ้ 

9,400 
(คุณวุฒิ 
ปวช.) 

 
 
 
 
 
 
 

10,840.- 
(คุณวุฒิ 
ปวท.) 

 
 
 

2,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000.- 
 
 
 
 

การท าสัญญาจ้างมี
ก าหนดคราวละไม่
เกิน 4 ปีงบประมาณ  
(ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ 2 
คร้ัง) 

/ ล าดับ… 



 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อต าแหน่ง ประเภท ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 
อัตรา

ค่าตอบแทน 
ค่าครองชีพ
ชั่วคราว 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

    

3. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ้ในสาขาวิชา
หรือทางบัญช ีเลขานุการ เทคนิค
การตลาด เศรษฐศาสตร ์การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรม
โยธา เทคนิคเขียนแบบวศิวกรรม 
เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกจิ 
การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง 
ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่น ที ่ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด ้ 

11,500.- 
(คุณวุฒิ ปวส.

ขึ้นไป) 
 
 
  

ไม่เกิน
2,000.- 

 
 
 

การท าสัญญาจ้างมี
ก าหนดคราวละไม่เกิน 
4 ปีงบประมาณ  
(ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ 2 
คร้ัง) 

 

 

 

หมายเหตุ :  อัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไข เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558  
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ภาคผนวก ข. 
แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 

ตามประกาศ อบต.ดงกลาง  ลงวันที่       มกราคม  2566 
--------------------------------------------- 

 

ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้สอบคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     โดยทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง เช่น 
       - ภาษาไทย ,คณิตศาสตร์ 
       - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
       - พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       - พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
       - การใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
       - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 
2.ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
       โดยทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่    
จะจ้าง  
 
3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    พิจารณาความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง เช่น 
    3.1 ด้านการศึกษา 
    3.2 ประสบการณ์การท างาน 
    3.3 การแต่งกาย/บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
    3.4 มนุษย์สัมพันธ์ 
    3.5 ปฏิภาณไหวพริบ 

100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 คะแนน 
 
 
 
 

50 คะแนน 

โดยวิธีสอบแบบปรนัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบแบบปรนัย 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

 
 


