
            

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 3  ต าแหน่ง 3 อัตรา ต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 
2562 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562  นั้น 
   

บัดนี้  การด าเนินการรับสมัครได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า 
รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 
 

 คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จะด าเนินการดังนี้  
 

 1.  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ภาค ก และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ภาค ข  ในวันพุธ  ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 
2562 เวลา 09.30–16.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี   

2. ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินสมรรถนะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินจาก
ความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส่วนบุคคลและทัศนคติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน  
สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น            
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

 

หลักสูตรและวิธีการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

    หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ภาค ข (ข้อเขียน)  
และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค (สัมภาษณ์) โดยหลักสูตรวิธีด าเนินการสรรหาและเลือกสรร        
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ หมายเหตุ 
1 นายสุพงศ์พัฐ   คุ้มญาติ 001  

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ หมายเหตุ 
1 นายวิสิทธิ์   แสงสวัสดิ์ 001  
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  1.   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ๑) เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

๒) ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
๓) ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์  
๔) ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ  
๕) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือ 
   บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือ 
   ข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการ อย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ 
   ความสามารถ 
6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐  
7) ทดสอบความรู้รอบตัวหรืออ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   
 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และงานที่เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง เรื่องท่ีสอบ 

1 ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 1. ความรู้พื้นฐานด้านงานส ารวจและการท าแผนที่  
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD  
    และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. ความรู้เกี่ยวกับการค านวณและเขียนแผนที่ การค านวณ 
    พ้ืนที่จากค่าพิกัด  
4. ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียม  
    เบื้องต้น (GPS)  
5. ความรู้เกี่ยวกับการค านวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ  
   ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการ 
   แปล ภาพถ่ายทางอากาศ  
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS) 

2 พนักงานขับรถยนต์ 1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
2.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
4. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” 
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3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)   การสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพือ่พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติ การท างาน ท่วงทีวาจา  อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่
ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

 4. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

     ในวันศุกร์  ที่ 30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  

ประกาศ ณ  วันที่  26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


