
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์              
จะด าเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่าน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่าน   
  อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  22  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร      
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ        
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  และท่ีแก้ไข้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  19  สิงหาคม  2557  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน        
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร 
   - พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ า  สังกัดกองช่าง  จ านวน  1  อัตรา 
(รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครท้ายประกาศนี้) 

 2. ระยะเวลาการจ้าง  อัตราค่าตอบแทน  และสิทธิประโยชน์ 
  พนักงานจ้างทั่วไป  มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน  1 ปี โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ทั้งนี้ตามความ
เหมาะสมหรือความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  โดยได้รับค่าตอบแทน/ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท 
และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,000  บาท 

 3. คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบสรรหาและเลือกสรร 
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
  3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  1)  มีสัญชาติไทย 
  2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี 
  3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน             
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าช้างในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 
5) ไม่เป็นผู้.... 
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  ๕) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

  หมายเหตุ  ส าหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม  (5), (6) และ (9) มีสิทธิสอบคัดเลือกได้แต่จะมีสิทธิ
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  (5), (6) และ (9) 

  ส าหรับพระภิกษุสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันได้  ทั้งนี้ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2510  หนังสือส านักงาน ก.ท. ที่ มท 0311/               
ว5626  ลงวันที่  23  มกราคม  2521  และตามความในข้อ 5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  21  
กันยายน  2521  หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง  หรือระหว่างด าเนินการสรรหาก็จะไม่
อนุญาตให้เข้ารับการสรรหา  หากยังครองสมณะเพศในวันที่ด าเนินการสรรหา 

  3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านก าหนดไว้รายละเอียด

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ก.) 

 4. วิธีการสมัคร  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
  4.1 วิธีการสมัคร 
  1) ผู้ประสงค์สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ 4.2 
  2) ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง  โดยใช้ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด าแล้วยื่นใบ
สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  โดยให้ผู้สมัครรับรองส าเนา
เอกสารทุกฉบับด้วยข้อความ “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ 
  3) เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้อง  เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจ าตัวสอบให้แก่ผู้สมัคร  ซึ่งผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาบัตรประจ าตัวสอบและ            
ต้องน ามาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับการสอบคัดเลือก  หรือเม่ือมาติดต่อเกีย่วกับการสรรหาและเลือกสรร 
  4) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และ
คุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครสอบนี้ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
  ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือในภายหลังตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจะถือ
ว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสมัคร 
  1) ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา  เช่น ใบสุทธิ                                      จ านวน  1  ฉบับ 
      ประกาศนียบัตรหรือระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript  of Record)  
      ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  
       พร้อมรับรองส าเนา                                                                 
   

3) ส าเนาบัตร... 
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                     2) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อ – สกุล ผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนา          จ านวน  1  ฉบับ 
  3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนา                             จ านวน  1  ฉบับ   
  4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว             จ านวน  3  รูป                                                                                                         
      ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน  (ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุลด้านหลังรูปถ่ายทุกใบ)  
  5) ใบส าคัญทางทหาร (สด.9)  หรือหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ                   จ านวน  1 ฉบับ 
      ตรวจเลือกทหารมาแล้ว (สด.43) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุน 
      พร้อมรับรองส าเนา (ถ้ามี) 
  6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ี                             จ านวน  1  ฉบับ 
      คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  
      นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
  7) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส                 จ านวน  1  ฉบับ 
      ทะเบียนหย่า ฯลฯ (ถ้ามี) 
  ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตรงตามประกาศรับสมัคร  และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ          
ไม่ครบถ้วน  หรือไม่ถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือก 

 5. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
  5.1 วันเวลารับสมัคร 

  รับสมัครตั้งแต่วันที่  2  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563  ถึงวันที่  10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563  
เวลา  08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)         

  5.2 สถานที่รับสมัคร 

   ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์                    
0-459-18830  

 6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
  ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ  100  บาท  ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืน
ไม่ว่ากรณีใดๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่  17  เดือน
มกราคม  พ.ศ. 2563  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  และ
ทางเว็ปไซต์ http://www.dan.go.th/  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นสมัคร 

 8. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการวิธีการดังต่อไปนี้ 

 

 

วัน/เดือน/... 

http://www.dan.go.th/
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วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่ทดสอบ สถานที ่

20 มกราคม  2563 09.00 – 10.30 น. - ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)   
ห้องประชุม 

สภา 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน 

10.30 - 11.00 น - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.) 

11.00 - 12.00 น. - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 (ภาค ค.) 

  สถานทีส่อบ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  โดยผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการสอบฯ  โดยเคร่งครัด  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (ภาคผนวก ค.) 

 9. หลักเกณฑ์วิธีการสอบ 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สมัครแนบท้าย (ภาคผนวก ข) 

 10. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป     
(ภาค ก.)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) และ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค.) 
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ 60   

 11. การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
  11.1 องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง                     
ในวันที่  21  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัด
ศรีสะเกษ   
  11.2 การประกาศผลการคัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก  โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  กรณีได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และกรณีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสารถทั่วไป(ภาค ก.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  11.3 องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน  1 ปี นับแต่วันขึ้น
บัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ใหม่แล้ว  ให้ถือว่า
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 
 12. การท าสัญญาจ้าง 
  12.1 ผู้ผ่านคัดเลือก  จะได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ตามล าดับที่ที่ขึ้นบัญชีไว้
ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.อบต. ก าหนด เว้นแต่ 
   1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
   2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 

3) ผู้นั้นมีเหตุ… 
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   3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างเป็นพนักงานจ้าง         
ในต าแหน่งที่สอบได ้
  12.2 องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งดังกล่าว
ข้างต้น  ตามล าดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ) และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
ของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.อบต. ก าหนด ทั้งนี้  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบ
คัดเลือกได้  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน      อาจ
ถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

                                                                   
(นายทองสุข  สันโสภา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ภาคผนวก  ก) 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

ลงวันที่  11  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
**************************************************** 

1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา ดังนี้ 

 ชื่อต าแหน่ง  คนงานเครื่องสูบน้ า  
 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง   
  1.1 การเฝ้าดูแล ตรวจสอบบ ารุงรักษา บริเวณอาคาร  สถานที่  ทรัพย์สิน  สิ่งก่อสร้าง  ตลอดจน
เครื่องมือเครื่องใช้  และอุปกรณ์ของทางราชการที่อยู่ในเขตของสถานีสูบน้ าทุกชนิด 
  1.2 ควบคุมเครื่องสูบน้ า ตรวจสอบเครื่องสูบน้ า มอเตอร์ ระบบไฟฟ้าและแพสูบน้ า จดเลขมิเตอร์
ไฟฟ้าก่อนสูบน้ าและหลังสูบน้ าทุกครั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์สถานีสูบน้ า 
  1.3 ประสานงานกับกลุ่ม  หรือสหกรณ์ผู้ใช้น้ า  ในการจัดประชุม  การส่งเสริมขยายพ้ืนที่ที่
เพาะปลูกในฤดูแล้งให้เต็มโครงการ  และรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการใช้น้ าแต่ละฤดู แล้วรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  1.4 เป็นสื่อกลางระหว่างส่วนราชการต้นสังกัดกับกลุ่มหรือสหกรณ์ผู้ใช้น้ าในการแก้ปัญหาในการ
ใช้น้ า  การส่งน้ า  และการแจ้งข่าวสาร  นโยบาย  หลักเกณฑ์ของทางราชการให้ได้ทราบ 
  1.5 ปลูก  ตกแต่งและบ ารุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้าโดยรอบอาคาร  บริเวณสถานีสูบน้ า 
  1.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ทักษะและประสบการณ์ในการ   
บ ารุง  ดูแลรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลเบื้องต้นและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ า และการขยายกิจการ
สถานีสูบน้ า ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือ
ละเอียดถี่ถ้วน คนงานเครื่องสูบน้ าต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  ให้คงสภาพที่ดีอยู่เสมอ  ถ้ามีสิ่งใดช ารุด
หรือเสียหาย  ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งานตามปกติ  หรือเกิดขึ้นด้วยประการใดๆ  ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับทนัที และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑ เพศชาย 
  2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า 
  3 ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความอดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็น
อย่างดี และมีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลเบื้องต้น  
  อัตราค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ   9,000  บาท  
  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   เดือนละ   1,000  บาท 
 ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 

**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 
 
 



 
 

(ภาคผนวก  ข) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

ลงวันที่  11  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
********************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  แบง่ออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนน 200  คะแนน 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 50 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 50 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
     - การสัมภาษณ์ 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ข้อเขียนแบบปรนัย  จ านวน 50  ข้อ  50  คะแนน  ดังนี้ 
 1) ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
 2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

3) ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 4)เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 50 ข้อ  50  คะแนน ดังนี้ 
      1)  ทดสอบทักษะและความสามารถเฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) แบบสัมภาษณ์   จ านวน 100 คะแนน  ดังนี้ 

          - ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  จาก ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน ของผู้สมัครสอบและจากการสัมภาษณ์ และทดลองปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ า เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา 
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ภาคผนวก  ค) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

ลงวันที่  11  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
********************************** 

ระเบียบการในเข้าสอบให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ห้ามสวมกางเกง

ขาสั้น เสื้อไม่มีแขน  รองเท้าแตะฟองน้ า 
 2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน  เวลา  สถานที่สอบ 
 3. ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนๆ ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบและ             

เลขประจ าตัวประชาชน  13  หลักชัดเจน  เพ่ือใช้แสดงตนในการเข้าสอบ  ทั้งนี้  หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 


