
 

 

               
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 

--------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ  ประจ าปี  พ.ศ.  255 6  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 
ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2556-2559   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และประกาศคณะกรรมการพนักส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์  
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังต่อไปนี้   

1.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก    จ านวน  5  ต าแหน่ง  รวม  5  อัตรา 
         1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน 3 ต าแหน่ง จ านวน  3  อัตรา  (ระยะเวลา
การจ้างไม่เกิน  1  ปี) 
  1)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้จ านวน      1   อัตรา  สังกัดกองคลัง 
   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   6,050   บาท  
   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,950     บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          9,000    บาท  
  2) พนักงานผลิตน้ าประปา         จ านวน      1   อัตรา  สังกัดส านักงานปลัด 
   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   6,050   บาท  
   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,950     บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          9,000    บาท  
 3) พนักงานขับรถยนต์          จ านวน      1   อัตรา  สังกัดส านักงานปลัด 
   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   6,050   บาท  
   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,950     บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          9,000    บาท  
 

        1.2  พนักงานจ้างท่ัวไป    จ านวน 2 ต าแหน่ง จ านวน  2  อัตรา  (ระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกิน  1  ปี) 
  1)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน      1   อัตรา  สังกัดส านักงานปลัด  
   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   5, 340   บาท  
   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 3,660     บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          9,000    บาท  
  2)  นักการภารโรง  จ านวน      1   อัตรา  สังกัดส านักงานปลัด 
   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   5, 340   บาท  
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   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 3,660     บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          9,000    บาท 
 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 1)   มีสัญชาติไทย 
 2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี   
 3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

5)ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ก าหนด  
( ภาคผนวก  ก. )  แนบท้ายประกาศรับสมัครนี้   
  3.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   3.1  ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก  ตั้งแต่วันที่ 30  พฤศจิกายน  2555  ถึง
วันที่ 12  ธันวาคม  พ.ศ.  2555  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ   
   3.2  วิธีการยื่นใบสมัคร  
   -  สมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ
ด้วยลายมือชื่อของตนเอง  พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด   
1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบ
สมัคร  จ านวน  1  รูป  ติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ  จ านวน 2  รูป 
   ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  หาก



 

 

ภายหลังปรากฏว่า  ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  หรือไม่ถูกต้อง  จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
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  4.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
1)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง  และระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่ระบุ

สาขาที่ใช้สมัครสอบ  กรณีหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษต่างประเทศ  ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ  1  ฉบับ 

2)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน  6  เดือน(นับถึงวันรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป   

3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส านาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ 
4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ 
5)  ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ

ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งออกไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่วัน
ตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 

6)  เอกสารอื่นๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  ฯลฯ(ถ้ามี) 
  5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร   ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครต าแหน่งละ  
100  บาท  เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร
แล้ว 
  6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ   

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  ในวันที่  1 3  ธันวาคม   255 5   
เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 

- สอบคัดเลือก  ในวันที่  1 4  ธันวาคม  2555  เวลา  09.00 น. -  16.30  น.   
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ   
  7.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
   7.1  วิธีการคัดเลือก  
 (1)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค  ก)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  

1.วิชาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปผล(คะแนนเต็ม 50  คะแนน ) 
ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือประเด็นใน

ข้อความหรือเรื่องราว  หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคมให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นข้อมูล  หรือสมมุติฐานหรือให้วิเคราะห์และสรุปเหตุการณ์อย่างอ่ืน  
ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 

2.วิชาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยให้สรุปความและตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยค  หรือข้อความหรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 
 (2)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข)  (คะแนนเต็ม  100   คะแนน) 



 

 

 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบภาคปฏิบัติหรือวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม 
(ภาคผนวก  ก  ประกาศรับสมัครนี้) 
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 (3)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  เพื่อพิจาณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
   7.2   เกณฑ์การตัดสิน     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป(ภาค  ก)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค  ข) และภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง(ภาค ค)  รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  หากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งสมอ  อาจพิจารณาให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดผ่านการคัดเลือกได้ 
   7.3  การประกาศผลการคัดเลือก   การประกาศผลการคัดเลือก  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสมอจะประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่  17  ธันวาคม  2555 ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
   7.4  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ  จะข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสมัครก่อน  เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  โดยขึ้นบัญชีไว้  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันอีก  ก่อนครบก าหนด  1  ปี  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  8.  การบรรจุและแต่งตั้ง  
  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามต าแหน่งและ จ านวนที่ประกาศรับสมัคร มาท าสัญญาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปี
พ.ศ.  2556  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ  ภายใน  7  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

ประกาศ  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 
 
 
 
 

               (ลงชื่อ) 
               ( นายเอกพงศ์   ทรัพย์เมฆ ) 

                         นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่สมอ  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  รหัสต าแหน่ง   - 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทางบัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ  

การขาย  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป(เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป  ต้องศึกษาวิชาบัญชีมา
ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต)  หรือทางอ่ืนที่ ก.พ. กค.  หรือ ก.อบต.  รับรอง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการ ค าร้องหรือค าขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม 
รับช าระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จ าท าทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐาน 
ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา
และน าส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานผลิตน้ าประปา  รหัสต าแหน่ง   - 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ   หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องยนต์  ช่าง

ไฟฟ้า   หรือ ก.อบต. รับรอง   
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ที่ ก.พ. ก.ค.  หรือ ก.

อบต.  รับรอง  และต้องมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับงานระบบประปา  ไม่น้อยกว่า  5  ปี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
การผลิตน้ าประปาจัดหาน้ าสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ าประปา และปฏิบัติงานตามที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  รหัสต าแหน่ง   - 



 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า   มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท  2  

หรือ 3  ที่ส านักงานขนส่งออกให้ตามกฎหมาย  มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่การขับ
รถยนต์  มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า  5  ปี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์

ดังกล่าว และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 พนักงานจ้างท่ัวไป 

1. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  รหัสต าแหน่ง   - 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่  ก .พ., ก.ค. หรือ  ก .จ.  รับรอง  

ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ  
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เก็บและค้นหา

หนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ  ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์
และคัดส าเนาหนังสือเอกสาร  ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา  ดูแลรักษาและ
เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป  ช่วยท าบันทึกย่อเรื่องช่วย  จัดเตรียมและให้บริการ
ในเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ช่วยติดต่อ  อ านวยความสะดวก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ชื่อต าแหน่ง  นักการภารโรง  รหัสต าแหน่ง   - 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ในต าแหน่งนักการภารโรง  มีความรู้ทางช่างไม้  ช่างปูน  สามารถขับรถยนต์ได้และมี
ใบขับข่ีรถยนต์  และด้านอื่น ๆ  ที่จะช่วยซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เปิด –ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือ
ราชการในส านักงานและนอกสถานที่ หรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข. 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  คือ 

ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้   โดยวิธีการสอบข้อเขียน  โดยค านึงถึงระดับความรู้และ
ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 1.  วิชาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์   สรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นใน

ข้อความหรือเรื่องราว  หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้
หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน  หรือให้วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
โดยการอย่างอ่ืน  ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้   

 2.  วิชาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ

และให้เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ   หรือให้ทดสอบโดย
การอย่างอ่ืน  ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว   

ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้  ตามความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่   

ค.  ภาคความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 



 

 

 ทดสอบปฏิภาณไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับต าแหน่ง  และข้อมูลทั่วไป  
 
 

 
 
 
 
 


