
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนํ้าจืดนอย 
เรื่อง     กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับ 

การสรรหาและเลือกสรรขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าจืดนอย 
------------------------------- 

  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลน้ําจืดนอย เรื่อง ประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําจืดนอย ลงวันท่ี  11 ตุลาคม 2565   
โดยจะดาํเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง กําหนดรับสมัครตั้งแตวันท่ี  25 ตุลาคม 2565 
ถึงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 และจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  ในวันท่ี  14 พฤศจิกายน 2565    
ดังนี้ 
  พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) 
  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน          จํานวน  1  อัตรา  สังกัดสํานักปลัด 

องคการบริหารสวนตําบลน้ําจืดนอย  จึงกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีสรรหาและเลือกสรร  
ระเบียบเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร  ดังตอไปนี้ 

  (ก)  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง  ดังตอไปนี้ 
วัน/เวลา 

สรรหาและเลือกสรร 
ตําแหนงท่ีสอบ วิชาสรรหาและเลือกสรร สถานท่ีสอบ 

 
วันท่ี  14 พฤศจิกายน 2565     
เวลา ๐๙.๐๐ น. – 10.30 น. 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 
ตําแหนง      
ผูชวย            
เจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

- ทดสอบภาคความรู 
ความสามารถท่ัวไป        
แบบปรนัย 50 ขอ ๆละ        
2 คะแนน (๑๐๐ คะแนน)  
1.ความสามารถในการวิเคราะห
และสรุปเหตุผลอยางอ่ืน เชน 
สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลข และ
ขอมูลตางๆการคิดสรุปหา
เหตุผล และอุปมาอุปไมย    
เปนตน 
2.ความรูความสามารถในการใช
ภาษาไทยโดยการอานจับ
ใจความ สรุปความ ตีความสั้น ๆ 
หรือบทความ และใหพิจารณา
เลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ 
จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือ
ขอความสั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองประชุม 
อบต.น้ําจืดนอย 

   

 
/3.ความรู... 
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วัน/เวลา 

สรรหาและเลือกสรร 
ตําแหนงท่ีสอบ วิชาสรรหาและเลือกสรร สถานท่ีสอบ 

 
 
 
 
วันท่ี  14 พฤศจิกายน 2565     
เวลา 10.3๐ น. – 12.00 น. 
 
 
 
 
 
วันท่ี  14 พฤศจิกายน 2565      
เวลา 13.30 น. เปนตนไป 
 
 

 
 
 
 
พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 
ตําแหนง       
ผูชวยเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

3.ความรูเก่ียวกับเหตุการณ
ปจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 
 
-ความรูความสามารถท่ีใช
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (100 
คะแนน) 
-ทดสอบแบบปรนัย 50 ขอ ๆ
ละ 2 คะแนน (10๐ คะแนน)  
1.ความรูเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับ 
การปฏิบัติหนาท่ี 
 
- ทดสอบความเหมาะสมกับ
ตําแหนง  
(ภาค ค)  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสมัภาษณ 

 
 
 
 
 

หองประชุม 
อบต.น้ําจืดนอย 

  
ใหผูเขาสอบไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มสอบ ๓๐ นาที  และจะเรียกผูเขาสอบเขาหองสอบกอน 

ประมาณ ๑๕ นาที  เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการสอบและใหผูเขาสอบนําอุปกรณท่ีใชในการสอบเทานั้น  
สวนกระดาษคําตอบจะตองใชกระดาษคําตอบท่ีอบต.น้ําจืดนอยใหไวโดยเฉพาะ และใหผูเขาหองสอบสวม
หนากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ 

  (ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
   ๑.  การสอบคัดเลือกจะใชวิธีการสอบขอเขียน  และทดสอบภาคปฏิบัติ  ตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  ท้ังนี้ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง  ระเบียบ  และวิธีการสอบ 
แตละวิชา 
   ๒.  ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
   ๒.๑  แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  กลาวคือ    

- สุภาพสตรี  สวมเสื้อ  กระโปรง  สวมรองเทาหุมสน   
- สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อ กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทา   

หุมสน  ประพฤติตนเปนสุภาพชน 
   ๒.๒  เปนหนาท่ีของผูเขาสอบท่ีจะตองทราบวัน  เวลา  สถานท่ีสอบ  และหองสอบ
   ๒.๓  ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน  ไปในวันสอบทุกครั้ง  
เพ่ือใชแสดงคูกัน  หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใดกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบอาจพิจารณาไม
อนุญาตใหเขาสอบวิชานั้นได   

 /การทดสอบ... 
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การสอบขอเขียนและทดสอบภาคปฏิบัต ิ
   (๑)  ควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบ  แตละวิชาไมนอยกวา  ๓๐  นาที  แต
จะเขาหองสอบหรือสถานท่ีทดสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบแลว 

 (๒)  ผูเขาสอบไปถึงหองสอบหรือสถานท่ีทดสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนด  เริ่มสอบ 
ภาคเชาหรือภาคบายในตารางสอบไปแลว  ๓๐ นาที  จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
   (๓) ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบ  ท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
สอบฯ  กําหนดให  ผูใดนั่งสอบผิดท่ีในวิชาใดจะไมไดรับการตรวจใหคะแนนสําหรับวิชานั้น 
   (๔)  ไมนําตํารา  หนังสือ  บันทึกขอความ  หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนใดเขาไปในหองสอบ 
   (๕)  เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ
โดยเครงครัด 
   (๖)  เม่ืออยูในหองสอบ  ขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือบุคคล 
   (๗)  ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ 
   (๘)  ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา  หรือไมประสงคจะสอบตอไปในวิชาใด  เม่ือสง
คําตอบวิชานั้นแลว  ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได 
   (๙)  แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีใชในการสอบจะ
นําออกจากหองสอบไดก็เฉพาะท่ีกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบอนุญาตกอนจึงจะออกจากหองสอบได 
   (๑๐) เม่ือหมดเวลา และกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบสั่งใหหยุดทําคําตอบจะตอง
หยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบไดอนุญาตแลว 

(๑๑) เม่ือออกจากหองสอบไปแลว  ตองไมทําการใด ๆ  อันเปนการรบกวนแกผูท่ียัง 
สอบอยู 

 (๑๒) หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 

  การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
   (๑)  ไปถึงสถานท่ีสอบตามเวลาท่ีกําหนดไว  ผูใดไปถึงสถานท่ีสอบภายหลังท่ีการ
สอบไดดําเนินไปแลว  กรรมการหรือเจาหนาท่ีดําเนินการสอบอาจตัดสิทธิไมใหเขาสอบก็ได 
                               (๒)  ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง  และคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ี
ดําเนินการสอบโดยเครงครัด 
   (๓)  ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น 
   (๔)  เม่ือสอบเสร็จแลว  ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน  หามติดตอกับผูท่ียังไมได
เขาสอบ  และตองไมกระทําการใด ๆ  อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 

 
 
 
 
 
 
 

/ผูใด... 
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ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไมได 
รับอนุญาตใหเขาสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบฯ  จะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนเฉพาะภาคใดภาค
หนึ่งหรือทุกภาคก็ได   และจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

ประกาศ     ณ     วันท่ี  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕65 

 

 

                         (นายสุนยั  คลี่ขยาย) 
                        นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําจืดนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


