
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จึงอาศัยอ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการพนั ก ง านส่ วนต าบลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์  เ รื่ อ ง  หลั ก เ กณฑ์ เ กี่ ย ว กับพนั ก งานจ้ า ง                            
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้ 

  

๑. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  ๒  อัตรา 

(๑)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัดส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน  ๑  อัตรา 
  (๒)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน ๑  อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายไุม่ต่ ากวา่สบิแปดปบีรบิูรณ์ และไม่เกนิ ๖๐ ปี ยกเว้นพนักงานจา้งผู้เชีย่วชาญพิเศษอายไุม่เกิน ๗๐ ปี  
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ
เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท้องถิ่น คณะผูบ้ริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา โดยเฉพาะ

คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศฯ) 
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๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู ้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
ไชยราช ยื ่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด ้วยตนเอง ระหว่างวันศ ุกร ์ที ่ ๒๘ มิถ ุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถ ึง                                    
วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖   ณ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน
น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวันและเวลาราชการ  

๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ เมื่อได้มีการ

สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
๓.๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและไม่เกิน ๖ 
เดือน จ านวน ๓ รูป ให้ผู้สมัครสอบเขียน ชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัคร ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ         

(๔)  ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้สมัคร โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันที่รับสมัครวันแรกตามประกาศนี้ จ านวน ๑ ฉบับ      

(๕)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๗)  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล, ใบทะเบียนสมรส และเอกสารอื่นๆท่ี
ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละต าแหน่ง (ผนวก ก แนบท้ายประกาศ) 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาในเอกสารประกอบการสมัครทุก
แผ่นด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน ตรงตามประกาศ
รับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ และไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ และหาก
ตรวจสอบพบหรือปรากฏภายหลังว่ามกีารปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

๔.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ                        

ในวันอังคาร ที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ - ๖๙๔ - ๖๑๙ ต่อ ๑๕,๒๑ หรือที่ 
www.chairach.go.th 

๕.  วัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ก าหนดวันประเมินสมรรถนะ ในวันพุธ ที่  ๑๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้สมัครต้องผ่านการประเมิน

สมรรถนะตามหลักเกณฑ์ในต าแหน่งที่สมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข ท้ายประกาศฯ) 
สถานที่สอบ  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เวลาสอบต้ังแต่ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

๖.  ระเบียบในการสอบ (รายละเอียดตามภาคผนวก  ค  ท้ายประกาศฯ) 

       

http://www.chairach.go.th/
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    ๗.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาคตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรที่ก าหนดใน

ต าแหน่งที่สมัคร และได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศ
รายชื่อโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่ผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ตัดสิน ดังนี้ 

(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
(๒) ในกรณีที่คะแนนภาคความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่ดีกว่า 
(๓) ในกรณีที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตั ว

สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

๘.  การประกาศผลการประเมินสมรรถนะและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบร ิหารส ่วนต าบลไชยราช จะประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดี                 

ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  (หลังจากคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ รับรองผลการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว)     

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ไม่เกิน ๑ ปี ส าหรับต าแหน่งพนักงาน
จ้างทั่วไป และไม่เกิน ๒ ปี ส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ นับแต่วันประกาศผลการประเมินสมรรถนะ แต่ถ้ามี
การสรรหาหรือเลือกสรรในต าแหน่งที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้การเลือกสรรได้ใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกแล้วแต่กรณ ี 

          ๙.  การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะด าเนินการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างได้ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะได้รับ
การท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการท าสัญญาจ้าง หากต่อมามีวุฒิการศึกษา
สูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

               (นายประทีป   ทั่งศรี) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศฯ 
 

ผู้ที่จะสมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและได้รับอัตราเงินเดือน และปฏิบัติงาน  ดังต่อนี้ 
 

๑. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอ่ืน ๆ             
โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน 
ภายใต้การก ากับตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง หรือ 
๒. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรือทางอ่ืนที่ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๑.๓ ความรู้ความสามารถที่ต้องการส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ

ประเทศไทย 
๒. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

อ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอย่าง

เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๕. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๑.๔ รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง 
 ๑. ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒. อัตราว่าง   จ านวน ๑ อัตรา 
 ๓. ระยะเวลาการจ้าง  สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี  
 ๔. ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ     ๘,๓๔๐  บาท 

๕. เงินค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 



๒. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและ
ค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย 
พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอ านวยความสะดวกต่างๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.  

รับรอง            
 ๒.  ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์จาก

สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะ
การฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 

  ๓.  พิมพ์ดีดและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

๒.๓  ความรู้ความสามารถที่ต้องการส าหรับต าแหน่ง 
๑.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราข ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของประเทศ และอาเซียน 
๒. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฏ ระเบียบ และข้อบังคับ

อ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการอย่างเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
๒.๔ รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง 
 ๑. ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒. อัตราว่าง   จ านวน ๑ อัตรา 
 ๓. ระยะเวลาการจ้าง  สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี  
 ๔. ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ     ๖,๐๕๐  บาท 

๕. เงินค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

 
 
 

 
 
 



ภาคผนวก  ข  แนบท้ายประกาศฯ 
 

๑. ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน   พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จ านวน ๑๐๐ คะแนน  โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย 

จ านวน ๑๐๐ ข้อ เวลาในการสอบ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และ

การบริหาร โดยเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ของประเทศไทย และของอาเซียน 

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานสมัยใหม่ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการค านวณ 

๑.๒ ความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) จ านวน ๑๐๐ คะแนน  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย จ านวน ๑๐๐ ข้อ เวลาในการสอบ ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

   - พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ 

- พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑.๓ สอบภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ค) ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือ
ประเมินบุคคล พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการท างาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในสถานการณ์
ปัจจุบัน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน และการสอบภาคปฏิบัติเพื่อทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  และความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) จ านวน 
๑๐๐ คะแนน  โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย  จ านวน ๑๐๐ ข้อ เวลาในการสอบ  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

๑. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราข ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของประเทศ และอาเซียน 

๒. ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการค านวณ 
 ๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๔. ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  ๗. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                  
  ๘. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๒ สอบภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ค) ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือประเมิน
บุคคล พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืนในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน และการสอบภาคปฏิบัติเพื่อทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ค  แนบท้ายประกาศฯ 
 

ระเบียบวิธีการสอบคัดเลือก 
ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการคัดเลือกต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด      

๓.๑ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรีสวมเสื้อสุภาพ (ไม่ควรเป็นเสื้อยืด) กระโปรง สวมรองเท้าหุ้ม
ส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อสุภาพ (ไม่ควรเป็นเสื้อยืด) กางเกงขายาว (ไม่ควรเป็นกางเกงยีน) โดยสอดชายเสื้อไว้
ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๓.๒ รักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ  
๓.๓ ให้ไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย ๓๐ นาที่ และหัวหน้าห้องสอบจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบเพ่ือรับ

ฟังค าแนะน าในการสอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่เกิน ๑๕ นาที โดยให้ผู้เข้ารับการสอบนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบท่ีก าหนด  
๓.๔ เข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบได้ไม่เกิน ๑๕ นาที  หากมาช้ากว่าก าหนดให้อยู่ในดุลพินิจของ

หัวหน้าห้องสอบว่าจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้หรือไม่  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบ เข้าห้องสอบ
เกิน ๓๐ นาทีหลังเวลาเริ่มสอบ หากไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบ  

๓.๕ ห้ามน าเอกสาร หนังสือ กระดาษ อุปกรณ์ช่วยคิด หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  
๓.๖ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกาลูกลื่นหมึกสีด าหรือน้ าเงิน น้ ายาลบค าผิดส าหรับใช้ในการสอบ  
๓.๗ ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบพร้อมบัตรประชาชนแสดงตัวต่อกรรมการคุมสอบ เพ่ือท า

การตรวจสอบและลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการสอบ หากไม่ได้น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาให้ใช้บัตรอ่ืนที่ทางราชการ
ออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายมาแสดงแทนได้ หากไม่มี ให้หัวหน้าห้องสอบสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่มีบัตรและให้บันทึกไว้เป็น
หลักฐาน โดยให้ผู้นั้นลงชื่อในบันทึกดังกล่าว พร้อมให้ผู้เข้าสอบอย่างน้อยสองคน ซึ่งรู้จักกับผู้เข้ารับการสอบที่ไม่มีบัตร
มาแสดงเป็นผู้รับรองว่าผู้เข้าสอบนั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจริง โดยลงชื่อไว้ท้ายบันทึกดังกล่าวด้วย  

๓.๘ ผู้เข้ารับการสอบจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ และเมื่อเข้าห้อง
สอบแล้วจะออกจากห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะพ้นเวลา ๔๕ นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบ และต้องได้รับอนุญาตจาก
กรรมการผู้ควบคุมการสอบด้วย  

๓.๙ ผู้เข้ารับการสอบต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบและกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด  
๓.๑๐ ห้ามสูบบุรี่ในห้องสอบ ฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น  
๓.๑๑ เมื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกท าข้อสอบเสร็จแล้ว และมีความประสงค์จะส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น

เพ่ือให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกส่งคืนกระดาษค าถามและกระดาษค าตอบแก่กรรมกรคุม
สอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ ทั้งนี้ต้องพ้นเวลาเริ่มสอบไปแล้ว ๔๕ นาท ีตามข้อ ๓.๘  

๓.๑๒ ห้ามผู้เข้ารับการสอบน ากระดาษค าถาม และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
หรือกระท าการทุจริตในการสอบ หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตในการสอบ หรือกระท าการอันเป็นการรบกวนผู้เข้า
สอบรายอ่ืน หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบ หากพบการกระท าผิดจะไม่มีการตรวจข้อสอบในครั้งนั้นของ
ผู้สมัครรายที่กระท าผิดหรือท่ีเกี่ยวข้อง หรืออาจพิจารณายกเลิกการสอบในครั้งนั้น ต่อไป 


