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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ               
     และพนักงานจ้างท่ัวไป 
    ********************************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีความประสงค์            
รับสมัครบุคคลคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกหินแฮ่ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก             
(ประเภท ผู้มีทักษะ) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (1.สังกัดกองคลัง ปฏิบัติงาน
ธุรการ 1 อัตรา  2.สังกัดกองช่าง ปฏิบัติงานโยธา  1 อัตรา)  

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 มาตรา 22 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ณ  วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2547 หมวดที่ 4  
ข้อ  19  ข้อ 26  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร  
เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  ดังนี้ 

 

1.ต าแหน่งที่รับสมัคร         

 1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
   อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ ก (ประเภทผู้มีทักษะ) สังกัดกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 อัตรา 
  ๑.2 ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน  2 อัตรา 1 ต าแหน่ง           
   (1) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ( สังกัดกองคลัง ปฏิบัติงานธุรการ)  จ านวน 1 อัตรา 

    (2) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (สังกัดกองช่าง ปฏิบัติงานโยธา )    จ านวน 1  อัตรา 
 

2.คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                     ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบของต าแหน่ง ผู้สมัครต้องคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่
ก าหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ก.1 ,ก.2 , ก.3,ข.1,ข.2,ข.3 ท้ายประกาศ )  
        

     3. คุณสมบัติท่ัวไป    
                     ตามข้อ  2   แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลส าคัญส าหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
     3.1  มีสัญชาติไทย 
     3.2  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   และไม่เกิน  60  ปี  (นับถึงวันเปิดรับสมัครสอบ) 
     3.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     3.4  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
     3.5  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ 
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   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง   
 
     3.6  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พ้นราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
กลาง   มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล           
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   หรือตามกฎหมายอื่น ๆ 
     3.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี   จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
     3.8  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     3.9  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     3.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุโทษ 
     3.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก   หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
     3.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     3.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามาตรฐานทั่วไป  
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     3.14 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 4.การประกาศรับสมัคร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ จะด าเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล
เพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ณ ที่ท าการท้องถิ่นอ าเภอเรณูนคร ,         
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ต าบลโคกหินแฮ่ทั้ง 15 หมู่บ้าน ,ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ใกล้เคียง  ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 มกราคม 2561  
              

5.  การรับสมัครสอบ 
  5.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
  องค์การบริหารส่ วนต าบลโคกหินแฮ่ จะด าเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่  17  - 25        
มกราคม 2561  ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 น.-16.30 น.)  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่                    
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 042-530831 

  5.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร 
                  ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัคร
ได้รับรอง ส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้      
  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน    จ านวน  ๑ ฉบับ      
  (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๑ ฉบับ    
  (3) วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน  ๑ ชุด 
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  (4)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด ส าหรับต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
  (5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน         
6 เดือนจ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สอบหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง    
  (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕)  ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน ๑ ฉบับ      
  (7) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท  
  (8) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า  
(ถ้ามี)  พร้อมส าเนา  ๑  ฉบับ 

ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากทราบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไม่มีสิ ทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
          5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมต าแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)          
      

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  ตรวจสอบสถานที่สอบ   
 6.1  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 26 มกราคม  
2561  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่    
  6.2  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  จะด าเนินการสอบแข่งขัน ในวันที่  30 มกราคม  
2561  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเรณูนคร   

 6.3 ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

  (1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน  

  (2) น าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบมาแสดงในวันเลือกสรรด้วย 

  (3) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรโดยเคร่งครัด 

  (4) ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น 

  หากผู้ใดไม่ประพฤติตามระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร  ทุจริต หรือพยายาม
ทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนได้ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
                    ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามภาคผนวก ข.1,ข.2,และ ข.3 

8.  เกณฑ์การตัดสิน    
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน   จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินสอบจะพิจารณา  
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9. การประกาศรายช่ือผู้สอบได้และการขึ้นบัญชีสอบได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  จะประกาศชื่อผู้ที่สอบได้ใน วันที่ 30 มกราคม 2561          
ณ  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเรณูนคร  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

 10. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นเวลา  ๑  ปี  นับตั้งแต่วันที่
ประกาศผลสอบ  โดยจะประกาศรายชื่อเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่ผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากัน  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้
นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้          
  1.ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้        
  2.ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกหินแฮ ่ก าหนด   

 ๑1. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

     ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่
ก าหนด                   

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

             

    ประกาศ   ณ  วันที่ 8 มกราคม  พ.ศ.  2561 

 

 
 

              (นายสันติ  ศรียะไชย) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ภาคผนวก ก.1 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ                       
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (สังกัดกองการศึกษาฯ ประเภทผู้มีทักษะ)ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

ลงวันที ่8 มกราคม 2561 
             

ประเภทพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ชื่อต าแหน่ง      ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
คุณลักษณะตามวัย 
  3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
เฉพาะต าแหน่งโดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.และผู้มีทักษะ)ก าหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่่ากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 

  ๑. มีความรู้ความเข้าใจในงาน ธุรการงานสารบัญ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางใน
ความรับผิดชอบ) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการประสานงาน การเขียนหนังสือราชการ การบริหารข้อมูล 
เป็นต้น 
                    ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเอกสาร และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                    ๓. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ 



ระยะเวลาการจ้าง 
             -ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  4  ปี และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้งเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง หรือเลิกจ้าง 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   9,400 -บาท ( เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) และเงินเพ่ิมค่าครองชีพ

ชั่วคราวเดือนละ 2,000- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)และสิทธิ
ประโยชน์อื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก.2 
 
   รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป           
ต าแหน่งคนงานทั่วไป (สังกัดกองคลัง ปฏิบัติงานธุรการ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

ลงวันที ่ 8 มกราคม 2561 
             

ประเภทพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ชื่อต าแหน่ง      คนงานทั่วไป (สังกัดกองคลัง ปฏิบัติงานธุรการ) 
  
หน้าที่และความรับผิดชอบ         
 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัญ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทาน
หนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ 
การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การรวมรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม     
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบัญ งานบริหารทั่วไป รับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การโต้ตอบ
หนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการ
ต่างๆ การเตรียมการประชุม เพ่ือสนับสนุนงานต่างๆ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ.,ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

 2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

 3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม



ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1. มีความรู้ความช านาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการ แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนกังานส่วนต าบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆที่ใช้ใน
การ ปฏิบัติงานในหน้าที่  
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงาน     
ในหน้าที่  
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก  ่ การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

ระยะเวลาการจ้าง 
             -ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๑  ปี และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้งเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง หรือเลิกจ้าง 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   9,000 -บาท ( เก้าพันบาทถ้วน ) และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว

เดือนละ 1,000- บาท รวมรับทั้งสิ้น 10,000- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)และสิทธิประโยชน์อ่ืนตาม  ที่กฎหมาย
ก าหนด 
 
 



ภาคผนวก ก.3 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (สังกัดกองช่าง ปฏิบัติงานโยธา) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
ลงวันที ่ 8 มกราคม 2561 

             
ประเภทพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ชื่อต าแหน่ง      คนงานทั่วไป (สังกัดกองช่าง ปฏิบัติงานโยธา) 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ           
    ปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน      

ช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา 

  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1.ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง  

ตามความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
  2.ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปแบบและรายการเพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
  4.ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือการตรวจจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงาน

ความก้าวหน้าของงาน เพ่ือเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
  5.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ ในงานด้านช่าง 
  

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
  1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือช่างเทคนิค

วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขา
อย่างอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งได ้

  2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได้ 

  3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 



ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได้ 

  

 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  มีความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) รู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชด าริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความรู้เรื่องงานธุรการงานสารบัญ  ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน การใช้
คอมพิวเตอร์ การประสานงาน การเขียนหนังสือราชการ เป็นต้น 

ระยะเวลาการจ้าง 
            -ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๑  ปี และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้งเพ่ือประกอบการ
พิจารณาต่อสัญญาจ้าง หรือเลิกจ้าง 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   9,000 -บาท ( เก้าพันบาทถ้วน ) และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 

1,000- บาท รวมรับทั้งสิ้น 10,000- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)และสิทธิประโยชน์อื่นตาม  ทีก่ฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ข.1 

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา                    
และเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ลงวันที่ 8  มกราคม 2561 วิธีการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้าง ตามภารกิจ  โดยการประเมินสมรรถนะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) 
ที ่ สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1 1.1ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) 50 คะแนน ประกอบด้วย 

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
- ความรู้ความสามารถมนการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลตามหลัก
วิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ความความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
- ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปตีความจาก
ข้อความสั้นๆ หรือบทความให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ    
จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค สั้นๆ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไข
จนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 
1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข ) 50 คะแนน 
ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

100 วิธีสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย) 
ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย) 
ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ60 



ที่  สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
2 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 100 คะแนน ประกอบด้วย 

1.ความรอบรู้(20)คะแนน 
- ความรอบรู้ทั่วไปพิจารณาจากความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญ 
- ความรอบรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง 
2.ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบ (20 คะแนน) 
- โดยพิจารณาจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
3.บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (20 คะแนน) 
- โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและ
จิตใจ การแต่งกาย 
4.ประสบการณ์ (20คะแนน) 
- โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในต าแหน่ง ที่สมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร 
5.กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น (20คะแนน) 

100 ใ ช้ วิ ธี ก า ร
สั ม ภ า ษ ณ์    
(ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 60) 

 รวม 200  
 
 
 



ผนวก ข.2 

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา                    
และเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ลงวันที่ 8  มกราคม 2561 วิธีการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป โดยการประเมินสมรรถนะ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ) 
ที ่ สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1 1.1ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) 50 คะแนน ประกอบด้วย 

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
- ความรู้ความสามารถมนการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลตามหลัก
วิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ความความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
- ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปตีความจาก
ข้อความสั้นๆ หรือบทความให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ    
จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค สั้นๆ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไข
จนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 
1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข ) 50 คะแนน 
ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒                                        
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

100 วิธีสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย) 
ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย) 
ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ60 



 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

  

2 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 100 คะแนน ประกอบด้วย 
1.ความรอบรู้(20)คะแนน 
- ความรอบรู้ทั่วไปพิจารณาจากความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญ 
- ความรอบรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง 
2.ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบ (20 คะแนน) 
- โดยพิจารณาจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
3.บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (20 คะแนน) 
- โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและ
จิตใจ การแต่งกาย 
4.ประสบการณ์ (20คะแนน) 
- โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในต าแหน่ง ที่สมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร 
5.กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น (20คะแนน) 

100 ใ ช้ วิ ธี ก า ร
สั ม ภ า ษ ณ์    
(ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 60) 

 รวม 200  
 
 
 
 



ผนวก ข.3 

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา                    
และเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 วิธีการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้ างทั่วไป โดยการประเมินสมรรถนะ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (สังกัดกองช่าง           
ปฏิบัติงานโยธา) 
ที ่ สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1 1.1ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) 50 คะแนน ประกอบด้วย 

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
- ความรู้ความสามารถมนการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลตามหลัก
วิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ความความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปตีความจาก
ข้อความสั้นๆ หรือบทความให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ    
จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค สั้นๆ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไข
จนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 
1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข ) 50 คะแนน 
ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522                                        
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 
- เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้าง 
- เทคนิคการประมาณราคา  
 
 

100 วิธีสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย) 
ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย) 
ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ60 



2 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 100 คะแนน ประกอบด้วย 
1.ความรอบรู้(20)คะแนน 
- ความรอบรู้ทั่วไปพิจารณาจากความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญ 
- ความรอบรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง 
2.ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบ (20 คะแนน) 
- โดยพิจารณาจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
3.บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (20 คะแนน) 
- โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและ
จิตใจ การแต่งกาย 
4.ประสบการณ์ (20คะแนน) 
- โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในต าแหน่ง ที่สมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร 
5.กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น (20คะแนน) 

100 ใ ช้ วิ ธี ก า ร
สั ม ภ า ษ ณ์    
(ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 60) 

 รวม 200  
 
 



 
หนังสือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน 

อนุญาตให้พนักงานในหน่วยงานสมัครสอบเพ่ือรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

         เขียนที่.................................................................. 
                   วันที่................เดือน..............................พ.ศ........... 
 
 ข้าพเจ้า.................................................................ต าแหน่ง................................................ ........................... 
ต าบล............................................อ าเภอ....................................................จังหวัด....................................... .............. 
อนุญาตให้(นาย, นาง , นางสาว,)...............................................................ต าแหน่ง................. .................................. 
สังกัด....................................................................................................................... .................................................... 
สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม ในอัตราพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีทักษะ ได้ 
 
 
       ลงชื่อ 
              (                                     ) 
        ต าแหน่ง 


