
          

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
เรื่อง  การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 

ครั้งที่ 2/2565 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับหมวด 4 ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจึงประกาศรับสมัคร
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ครั้งที่ 2/2565 ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ชื่อต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 
    ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส านักปลัด ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน  ๑  อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้าม   
    ผู้ซึ่งจะได้รับการเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหมวด 1 ข้อ 4 
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้ 
     ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
     ๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
     ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
         (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
        (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     ๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
     ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
     ๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

/ส าหรับ... 
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     ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือส านักงาน  
ก.ท. ด่วนมากที่สุด ที่ 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 
   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมา
ยื่นด้วย 
 ๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น
โดยมีลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ก าหนดในแบบก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ
พนักงานจ้าง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี ้

 ๔. การรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
  ๔.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัครและวิธีการสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบ
สมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี อ าเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 14- 22 พฤศจิกายน ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  
หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๐๖-๑๒๒๙, ๐-๔๒๐๖-๑๒๒๕ 
  ๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมยื่นเอกสารและหลักฐานที่รับรองส าเนาถูกต้องทุก
ฉบับต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ใบสมัครตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีก าหนด 
               (๒) ส าเนาคุณวุฒิทางการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ 
         เฉพาะต าแหน่งที่รับสมัคร (วันส าเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร) จ านวน  ๑  ฉบับ 
      (๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  
                จ านวน  ๓  ใบ 
              (๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
      (๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      (๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน  ๑  ฉบบั   
      (๗) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล หลักฐานการผ่านการ 
        เกณฑ์ทหาร หนังสือรับรองการท างาน   จ านวน  ๑  ฉบับ  
    อนึ่ง ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพ้ี จะต้องตรวจสอบและรับรองเอกสารหลักฐานของตนเองว่าถูกต้อง หากภายหลังปรากฏว่าเอกสาร
ดังกล่าวเป็นเอกสารเท็จจะต้องถูกด าเนินการทางกฎหมายต่อไป และองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี จะถือว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีได้ประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรแล้วก็ตาม 

/๕. ค่าธรรมเนียม… 
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 ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
    ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท โดยช าระเงินในวันสมัคร ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการ
สมัครจะเรียกคืนมิได้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากการทุจริตสอบหรือส่อไปในทางทุจริต 
และจ่ายคืนให้เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตเท่านั้น 

 ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 
24 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๐๖-๑๒๒๙, ๐-๔๒๐๖-๑๒๒๕ หรือทางเว็บไซต์ http://kumpee.go.th 

 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
    หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างจะยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีก าหนด แบ่งออกเป็น 
3 ภาค คือ 
      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      ค. ภาคความเหมาะสมเกี่ยวกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
    รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ตามภาคผนวก ข) 

 ๘. ก าหนดการสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตามเวลาที่ก าหนด (รายละเอียดตามภาคผนวก ค)  
    ในวันสรรหาและเลือกสรร ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงตน เพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต่อกรรมการด้วย หากบุคคลใดไม่ปฏิบัติ
ตามคณะกรรมการคุมห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

 10. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้สมัครสอบสรรหาและเลือกสรร ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่
สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ (รายละเอียดตามผนวก ข) จึงถือเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาฯ และมีสิทธิ์ขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯได้ ตามล าดับคะแนนเกณฑ์การตัดสิน 

 ๑1. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
    ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบ (รายละเอียดแนบท้ายตาม
ภาคผนวก ง) แนบท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด 

 ๑2. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 2 
กันยายน ๒๕๖5 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม หรือทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๔๒๐๖-๑๒๒๙ หรือทางเว็บไซต์ http://kumpee.go.th 
 

/๑3. การข้ึนบัญชี… 
 
 

http://kumpee.go.th/
http://kumpee.go.th/




 
ภาคผนวก ก 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 

ครั้งที ่2/2565 
รายละเอียดต าแหน่ง 

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป 

ชื่อต าแหน่ง   รหัส 01  คนงานทั่วไป     จ านวน 1 อัตรา สังกัดส านักปลัด   

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่  
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอก
แบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดส าเนา 
หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ
ครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท าบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออ านวยความสะดวก และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   ๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่มีความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย   

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ส านักงาน และการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ส านักงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้  

ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าตอบแทน 

 ระยะเวลาการจ้าง 
  - ไม่เกินคราวละ 1 ปี 

 อัตราค่าตอบแทน 
  - อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือน
ละ 1,000  บาท 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี         

ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  สังกัดส านักปลัด (รหัส 01) 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
1.1 ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
1.2 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา 
1.3 ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.4 เหตุการณ์ปัจจุบันในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
2.๑ พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2.3  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
2.5 พระราชบัญญัติวา่ด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. 

๒๕๓๙ 
2.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2.7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  

2560  
2.8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การ 

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.10 ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ส านักงาน และการใช้ 
       งานอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ส านักงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ภาคความเหมาะสมเกี่ยวกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
3.3 มนุษย์สัมพันธ ์
3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
3.5 ประสบการณ์ในการท างาน 
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โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
(ข้อสอบ 50 ข้อ) 

 
 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
(ข้อสอบ 50 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ ์
 

 

 



 
ภาคผนวก ค 

รายละเอียดตารางการสอบแข่งขัน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี         

ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 

ต าแหน่ง วัน เวลา และถานที่สอบ วิชาที่สอบ 

คนงานทั่วไป 
สังกัดส านักปลดั 

(รหัส 01) 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 08.3๐ – ๑1.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี้ ชัน้ 2 
(ภาค ก และภาค ข รวม 20๐ คะแนน)   
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาท ี

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) 
- โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนยั) จ านวน  ๕0 ข้อ 
(100 คะแนน) 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข ) 
- โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนยั) จ านวน  ๕0 ข้อ 
(100 คะแนน) 
 

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
เวลา  ๑1.0๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี้ ชัน้ 2 (10๐ คะแนน) 
 
 

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) 
โดยวิธีการสัมภาษณ ์
  - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
  - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
  - มนุษย์สัมพนัธ ์
  - ทัศนคติ แรงจูงใจ 
  - ประสบการณ์ในการท างาน 
 

 
 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันตาม ภาคผนวก ง อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ง 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี         

ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 

 ๑. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 ๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบหมายเลขประจ าตัวสอบของตนเองพร้อมทั้งวัน เวลา และ
สถานที่สอบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ 
 ๓. ให้ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบเพ่ือรายงานตัวก่อนถึงเวลาสอบอย่างน้อย ๓๐ นาที (เวลาสอบ  
๐๙.๓๐ น.) และคณะกรรมการคุมห้องสอบจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบเพื่อรับฟังค าแนะน าในการสอบก่อนเริ่ม
เวลาสอบ ๑๕ นาที โดยให้ผู้เข้ารับการสอบนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบท่ีก าหนด ผู้ที่ไม่มารายงานตัวเข้ารับการสอบ
ในวันเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรในครั้งนี้ 
 ๔. รักษาความสงบเมื่ออยู่ห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ 
 ๕. เข้าห้องสอบหลังเวลาสอบได้ไม่เกิน ๑๕ นาที หากมาช้าเกินก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคุมห้องสอบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบ 
 ๖. ห้ามน า เอกสาร หนังสือ กระดาษ อุปกรณ์ช่วยคิดหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 ๗. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกาลูกลื่นสีน้ าเงินเท่านั้นส าหรับการสอบ หากมีการแก้ค าตอบให้ใช้ปากกาขีด
ทับค าตอบที่แก้แล้วกากบาทค าตอบอ่ืน ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด และหากมีการเลือกค าตอบมากกว่า ๑ 
ตัวเลือก ให้ถือว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ได้คะแนน 
 ๘. ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวสอบแสดงตัวต่อคณะกรรมการผู้คุมห้อง
สอบ หากผู้เข้าสอบไม่แสดงบัตรดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้า
สอบ 
 ๙. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ จนกว่าจะหมดเวลาในการท าข้อสอบ หรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการคุมห้องสอบ 
 ๑๐. ผู้เข้ารับการสอบต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของคณะกรรมการคุมห้องสอบอย่างเคร่งครัด 
 ๑๑. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 ๑๒. ห้ามน ากระดาษค าถามและกระดาษค าตอบออกจากนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 ๑๓. ห้ามผู้เข้ารับการสอบ กระท าการทุจริตในการสอบ หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต รวมทั้งไม่
กระท าการอันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบรายอ่ืน หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หากพบว่ามี
การกระท าดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรจะถือว่าผู้เข้ารับการสอบนั้นหมดสิทธิ์ในการสอบ 
  

   

  

 

 



 
ภาคผนวก จ 

ตารางก าหนดการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ครั้งท่ี 2/2565 

 

วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 

  2  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 ประกาศรับสมัครสอบ ณ ที่ท าการ อบต. ค าพ้ี 
14 - 22 พฤศจิกายน ๒๕๖5 รับสมัคร ” 
24  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ” 
28  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 สอบข้อเขียน ” 
30  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 ประกาศผลสอบ  ” 
  1  ธันวาคม  2565 ผู้ผ่านการสรรหาฯ รายงานตัว ” 
 
 
 

 


