
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้าง  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี  31  สิงหาคม  2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการ
สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังต่อไปนี ้
   

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  ช่ือตําแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
      1.1 พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา  รายละเอียดตามท่ี
ระบุไว้ในแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ (ผนวก ก) 
 
  2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
                2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

      (1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ป ี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสําหรับพนักงานส่วนตําบล 

       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่
สังคม 

       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
       (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ

เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
 
 

/(6) ไม่เป็นผู้ดํารง… 
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 (6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

 (7) ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะ
กระทําผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (8) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
  หมายเหต ุ ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติ
ตาม (5) (6) และ (9)  
     2.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
         ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในแนบท้าย
ประกาศรับสมัครนี ้(ผนวก ข) 
  

3. การรับสมัคร 
                       3.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่น     
ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ท่ี  งานการเจ้าหน้าท่ี  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้  เลขท่ี 94  หมู่ท่ี 3  ตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันท่ี 
16 – 24  กรกฎาคม  2555  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีงานการ
เจ้าหน้าท่ี  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  โทรศัพท์ 0-7728-4892 ต่อ 101  
หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  www.bangbaimai.go.th  
                        3.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานพร้อมใบ
สมัคร ดังต่อไปนี้ ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
     (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน  ๓  รูป  สําหรับติดท่ีใบสมัครสอบจํานวน 1 รูป  
และติดบัตรประจําตัวสอบ  จํานวน 2 รูป  (ก่อนติดรูปถ่ายในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบให้เขียนชื่อ 
และนามสกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูปด้วย) 

 (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอาย ุ จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามประกาศท่ี

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย จํานวน 
๑ ฉบับ 

 
 
 

/(๕) สําเนาวุฒิการศึกษา...   
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                              (๕) สําเนาวุฒิการศึกษา  หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 
Records) อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ี
สมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ  ท้ังนี้  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น  
จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็น
เกณฑ์  โดยผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปิดรับสมัคร  
คือวันท่ี  30  พฤษภาคม  2555  ท้ังนี้  ให้นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย  

  ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ 
ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีได้รับอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษา  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได ้
  (๖) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)  
ใบเปลี่ยนชือ่ - สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)  อย่างละ 1  ฉบับ 
   ท้ังนี้  สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และให้
ผู้สมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อผู้สมัครกํากับไว้ด้วย 
       3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
    ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครในอัตรา 100 บาท  
เม่ือสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จา่ยคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

      3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
        (1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งท่ีรับ

สมัครตามประกาศรับสมัคร  และต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  ภายใน
วันปิดรับสมัคร คือวันท่ี  24  กรกฎาคม  2555  ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
ใด จะถือตามกฎหมาย กฎ  หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็น
เกณฑ์ 
       (2) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครตรงตามความเป็นจริง  
พร้อมท้ังยื่นเอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีการผิดพลาด  หรือ
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง อันเกิดจากผู้สมัครด้วยเหตุผลใดๆ องค์การบริหารส่วนตําบล
บางใบไม้ อาจไม่รับสมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
        
   4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  กําหนดวัน เวลา สถานท่ีใน
การประเมินสมรรถนะ  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ    
      องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน
สมรรถนะ  กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ 
ภายในวันท่ี  25  กรกฎาคม  2555  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  เลขท่ี 94   
หมู่ท่ี 3 ตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีหรือทางเว็บไซต์ www.bangbaimai.go.th 
   

/5. หลักเกณฑ์และวิธีการ… 
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5. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ผูส้มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน รายละเอียดตามท่ี
ระบุไว้ในแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ (ผนวก ค) 

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 

          6.1 ผู้ท่ีจะถือว่ามีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องผ่านการประเมิน
สมรรถนะภาคความรู้ความสามารถท่ัว  ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60   

    6.2 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในแต่ละภาคตาม
หลักสูตรไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  โดยจะได้รับการดําเนินการจัดจ้างตามลําดับคะแนนท่ีสอบได ้

ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ จะดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรด้วย
วิธีการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปก่อน  แล้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่งในวันเดียวกัน 

 
7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

ผูผ้่านการเลือกสรร  และการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
     7.1 การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรถนะ 
และมีสิทธปิระเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งในวันเดียวกัน  หลังจากดําเนินการสรรหาและ
การเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปเรียบร้อยแล้ว  

    7.2 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ตามลําดับคะแนนสอบท่ีได้  ภายในวันท่ี  30  กรกฎาคม  2555  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้  เลขท่ี 94  หมู่ท่ี 3  ตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
หรือทางเว็บไซต์  www.bangbaimai.go.th 

7.3 การข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
       (1) การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ได้
คะแนนรวมภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งสูงสุดลงมาตามลําดับใน
กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้สอบคะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่า 
     (2) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วัน
ข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ข้ึนบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับ
การเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
   (3) ผู้ท่ีได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้  คือ 

 
/(ก) ผู้นั้นได้ขอ... 
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        (ก) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งท่ีประเมิน
สมรรถนะได ้
        (ข) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
        (ค) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามกําหนดเวลาท่ีจะจ้าง
เป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งท่ีประเมินสมรรถนะได้ 

          (4) กรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจํานวนอัตราว่าง  และภายหลังมีอัตรา
ว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้พิจารณาแล้วเห็นว่า
สามารถใช้บุคคลท่ีมีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ อาจพิจารณาจัด
จ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรท่ียังไม่หมดอายุก็ได ้

 
8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
กําหนด   
   

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ ณ  วันท่ี  9  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 
 
 
 

 
(นายจําลอง  เมืองราช) 

           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
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ผนวก ก 
รายละเอียดประเภทของพนักงานจ้าง  ช่ือตําแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

ลงวันท่ี  9  กรกฎาคม  2555 
********************* 

 
1. ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 
2. ตําแหนง่  คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก) 
3. หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    3.1 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบด้านการดูแลเด็กเล็ก และ
ปฏิบัติหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป ช่วยเหลือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กด้านการดูแลเด็กเล็ก ณ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
4. ระยะเวลาการจ้าง   1  สิงหาคม  2555 – 30  กันยายน  2555 
5. อัตราว่าง   จํานวน  1  อัตรา 
6. ค่าตอบแทน  เดือนละ 5,340 บาท 
7. สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล 
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ผนวก ข 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

ลงวันท่ี  9  กรกฎาคม  2555 
********************* 

 
1. ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
    ตําแหนง่ คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)  
    หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    หน้าท่ีและความรับผิดชอบ   
 ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบด้านการดูแลเด็กเล็ก และปฏิบัติ
หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป ช่วยเหลือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กด้านการดูแลเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ และปฏิบัติหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 2.1 มีคุณวุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือไม่ต่ํากว่านี ้

2.2  มีความรู้ความสามารถ 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมท่ีจะปฏบิัติงานตามท่ีจ้างได ้
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ผนวก ค 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
ลงวันท่ี  9  กรกฎาคม  2555 
********************* 

 
ตําแหน่งคนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก) 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี ้

สมรรถนะ 
คะแนน
เต็ม 

วิธ ี
การประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  
จะทดสอบความรู้ ความสามารถท่ัวไป ดังต่อไปนี้ คือ 
1.1 วชิาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล 
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ
หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุป
เหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือให้หาแนวโน้มหรือความ
เปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือให้การศึกษาวิเคราะห์
และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน ซึ่งเหมาะแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว 
1.2 วชิาภาษาไทย  
      1.2.1 ความเข้าใจภาษา  การอ่านและทําความเข้าใจกับบทความหรือ
ข้อความท่ีกําหนดไว้  แล้วตอบคําถามท่ีตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ 
ท้ังนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย 
      1.2.2 การใช้ภาษา 
               (1) การเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา 
               (2) การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
               (3) การเรียงข้อความ 

100 
คะแนน 

ข้อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากคุณสมบัติส่วน
บุคคล  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ี
ปรากฏทางอ่ืนของผู้สมัคร  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความรู้ในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ แรงจูงใจ  จริยธรรมและคุณธรรม  มนุษยสัมพันธ์  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ  เป็นต้น 

100 
คะแนน 

การสัมภาษณ์ 

 
/ข้ันตอนการประเมิน... 
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ข้ันตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี ้
1. สอบข้อเขียนแบบปรนัยภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  
2. สอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
     โดยจะดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปก่อน  แล้วจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ใน
วันเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


