
 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

 

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

        ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน  2  ต าแหน่ง  2  อัตรา   
 

        อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี            
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  หมวด  ๔  การสรรหา  และเลือกสรร  ข้อ  ๑๘, ๑๙  และ  
๒๐  ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังต่อไปนี้ 
   

        ๑.  ต าแหน่งท่ีรับสมัคร  
         ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  2  อัตรา  ดงันี้  
    (1)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  (ประเภทคุณวุฒิ)  จ านวน  1  อัตรา   
สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
    (2)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ประเภทคุณวุฒิ)  จ านวน  1  อัตรา  สังกัด
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  
  

        ๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร และลักษณะต้องห้าม  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
        ๒.๑  มีสัญชาติไทย  
        ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณแ์ละไม่เกิน  60  ปี   
                   ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย          
         2.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้     
  (๑)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (๒)  วัณโรคในระยะอันตราย 
  (๓)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
         ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
         

       /2.6 ไม่เป็น............... 
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        ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
        ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด    
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
         ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
        ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
        ๒.๑๐  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
        ส าหรับภิกษ ุ สามเณร  นักพรต  ชี  ชีพราหมณ์  ทางราชการไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่ให้
เข้าสอบแข่งขัน  ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่  นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  
มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑        
โดยอนุโลม 
        หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑  เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
ประกาศฯ  มายื่นด้วย 
 

        ๓.  หน้าที่และความรับผิดชอบ, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
        ผู้สมัครสอบต าแหน่ งใดจะต้องมีหน้ าที่ และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบั ติ             
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (เอกสารแนบท้ายผนวก  ก.) 
 

        ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหา  และการเลือกสรร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ได้ตั้งแต่วันที่  28  มกราคม  –  5  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร               
ส่วนต าบลเพ็ญ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  (ในวันและเวลาราชการ)   
 

        ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร    
        ๕.๑  ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา    จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  ๑  ฉบับ   
        ๕.๔  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน   
๖  เดือน  จ านวน  ๓  แผ่น  (เขียนชื่อ – สกุล  ข้างหลังรูปภาพทุกแผ่น) 
         ๕.๕  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฯ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน   
นับแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
         ๕.๖  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  (สด.๑) , หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ,
ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  (ถ้ามี)  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ   
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  เอกสารที่ใช้ส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

        ๖.  วิธีการและเงื่อนไขการสมัครสอบคัดเลือก 
        ๖.๑  ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล             
        ๖.๒  ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง  โดยใช้ปากกาสีน้ าเงิน  แล้วยื่นใบสมัคร 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ก าหนดในข้อ  ๕ 
        ๖.๓  ส าเนาเอกสารทุกชนิดที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษขนาด  A4  เท่านั้น  และต้อง
รับรองความถูกต้องของส าเนาทุกฉบับ 
        ๖.๔  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  นี้จริง  และ
จะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกฯ  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกฯ  และไม่มีสิทธิ ได้รับการจ้างและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  ทั้งสิ้น 
        ๖.๕  ผู้สมัครสามารถยื่นในสมัครได้เพียง  ๑  ต าแหน่ง  เท่านั้น 
 

        ๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
        ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ในอัตรา  100.-  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)      
และค่าธรรมเนียมในการสมัคร  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะไม่คืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

        ๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
         องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา  และการเลือกสรร       
ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563  โดยปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-278-015, 042-279-508 (ในวัน  เวลา  ราชการ)  
หรือทางเว็บไซด์  www.phen–sao.go.th 
 

        ๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สรรหาและการเลือกสรร 
         ๙.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะด าเนินการสรรหา  และการเลือกสรร  ในวันที่  18 
กุมภาพันธ์  2563  ตั้งแต่เวลา  ๐9.๓๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
          ๙.๒  ผู้สมัครที่มาถึงสถานที่ท าการสรรหา  และการเลือกสรร  มิได้ลงทะเบียนเข้ารับการสรรหา      
และการเลือกสรร  ภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญก าหนด  (๐9.๓๐  น.)  จะไม่มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหา  และการเลือกสรร 
 

      ๑๐.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร   
        ๑๐.๑  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน   
         ๑๐.๒   ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน   
        ๑๐.๓  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 
รวม  ๒๐๐  คะแนน  (หลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  ตามเอกสารแนบท้ายผนวก  ข) 
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       ๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ที่ผ่านการสรรหา  และการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
(ภาค  ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  
รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะพิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้     
ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(ภาค  ข)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

        ๑๒.  การประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา  และการเลือกสรร  
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ หรือสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท ์042-278-015,  042-279-508 (ในวัน  เวลา  ราชการ) หรือทางเว็บไซด์  www.phen–sao.go.th 
 

         ๑๓.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 
          ๑๓.๑  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค) รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
          ๑๓.๒  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
          ๑๓.๓  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรร  ก าหนดให้มีอายุไม่เกิน  ๑  ปี      
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
          ๑๓.๔  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรร  เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรร 
 

        ๑๔.  เงื่อนไขการจ้างและการแต่งตั้ง 
         ๑๔.๑  ผู้ผ่านการสรรหา  และการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ใน
บัญชีผู้ผ่านการสรรหา  และการเลือกสรรได ้
           ๑๔.๒  กรณีผู้ผ่านการสรรหา  และเลือกสรร  ถึงล าดับที่ที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษา
สูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศฯ  นี้  จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
        ๑๔.๓  ผู้ที่ผ่านการสรรหา  และการเลือกสรร และได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ  ขึ้นไป  เป็นผู้ค้ าประกัน   
        ๑๔.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะเรียกผู้ผ่านการสรรหา  และการเลือกสรรมาท า
สัญญาจ้างและจัดจ้าง  ส าหรับพนักงานจ้างต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  (ก.อบต.)  
ไดม้ีมตใิห้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น      

         
 

/14.5 ในวันท า............... 
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        ๑๔.๕  ในวันท าสัญญาจ้าง  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗              
         ๑๔.๖  หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อาจตรวจสอบ
พบในภายหลัง  ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการคัดเลือก  พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับแต่วันที่ตน
ได้รับการจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได้   
        14.7  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างและระยะเวลาการจัดจ้าง  ดังต่อไปนี้ 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
     (1)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  (ประเภทคุณวุฒิ)  ส าหรับคุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  (ป.ตรี)  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,000.-  บาท  ระยะเวลาการจ้าง  4  ปี 
  (2)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ประเภทคุณวุฒิ)  ส าหรับคุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  อัตราค่าตอบแทน  9,400.- บาท  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท ส าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ 11,500.- บาท พร้อมเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  ระยะเวลาการจ้าง  4  ปี 
     
        สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  โทร.  ๐-๔๒๒๗-๘๐๑๕, 0-4227-9508  (ในวันและเวลาราชการ) 
 

         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   20  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
       (ลงชื่อ) 

(นายเกรียงศักดิ์  หอนงาม) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ลงวันที ่ 20 มกราคม  2563 

 

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

 1.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทคุณวุฒิ)   
สังกัดส านักงานปลัด  จ านวน  ๑ อัตรา 
       ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
        ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

       ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1  ศึกษา  พัฒนา  ระบบการควบคุม  การผลิต  การจ าหน่าย  การน าเข้า  การส่งออก
พืชพันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัตถุมีพิษ  ยาง  รวมทั้งศึกษา  พัฒนาระบบการคุ้มครอง พันธุ์พืช  และการค้าพืชตาม
อนุสัญญา  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  1.2 ศึกษา  รวบรวม  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ด้านพฤกษศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ  การปรับปรุงพันธุ์  การขยายพันธุ์  วิทยากรด้านพันธุ์  การเขตกรรม  
การอารักขา  งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบ ารุงพืช  และอ่ืน ๆ  เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร  และช่วย
พัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน  และปลอดภัย  ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อ
การเกษตร 
  1.3  ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน  น้ าและการชลประทาน    
ปุ๋ย  ปัจจัยการผลิต  วัตถุมีพิษการเกษตร  เพื่อเพ่ิมพูนผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ 
  1.4  ศึกษา  วิเคราะห์  สถานการณ์การผลิต  การตลาดของพืช  สินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป  เช่น  ปริมาณการผลิต  การตลาด  ราคาผลผลิต  ภัยธรรมชาติ  ศัตรูพืช  และประเทศคู่แข่ง  
เป็นต้น  เพ่ือวางแผนและแนะน าการผลิต  และการส่งเสริมให้เกษตรกร  ผู้ประกอบการ  สามารถผลิตให้ได้
มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร 
  1.5  ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและ
น้ า  การปรับปรุงบ ารุงดิน  การแก้ไขดินที่มีปัญหา  การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน
เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
  1.6  ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาด้านหม่อนไหม  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสากล  อนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี  ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และตรวจสอบ
หลักฐานการผลิตผ้าไหมเพ่ือการออกใบรับรองมาตรฐาน  รวมทั้งตรวจสอบเพ่ือการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
หม่อนและไหม 
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  1.7  ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรและปัจจัยการผลิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งด้านพืชและไหม  ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต
เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ที่เก่ียวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ 
  1.8  ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร  เกี่ยวกับการวินิจฉัย  ตรวจสอบ  วิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต  โรคแมลงศัตรูพืช  วัชพืช  การตรวจสอบรับรองผลิตผล  ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการ
ระบาดของโรคพืชแมลงศัตรู  เพื่อการป้องกันก าจัดที่เหมาะสม 
  1.9  ควบคุมตรวจสอบพืช  พันธุ์พืช  วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี  เพ่ือควบคุมและด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
     2.  ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
     3.  ด้านการประสานงาน 
  3.1  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     4.  ด้านการบริการ 
  4.1  รวบรวม  จัดท าข้อมูล  การจัดท ารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร  เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  4.2  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  จัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เกษตรกร  ผู้ประกอบการ  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้สามรถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์  และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ด ี
  4.3 ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  เพ่ือให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.4 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ  ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เก่ียวกับงานวิชาการเกษตร  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  4.5  ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร  แก่เกษตรกร  นักศึกษาและ
ประชาชน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทาง  
เกษตรศาสตร์  การเกษตร  สัตว์แพทย์  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  เทคโนโลยีทางการเกษตร  โรคพืชวิทยาการ
จัดการศัตรูพืช  พืชไร่  พืชสวน  พัฒนาการเกษตร  เทคโนโลยีการผลิต  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  พัฒนา
ผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมเกษตร  
 
  

********************************** 
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2.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทคณุวุฒิ)   
สังกัดส านักงานปลัด  จ านวน  ๑ อัตรา 
       ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
        ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่ งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ  สารบรรณ  บันทึกข้อมูล  หรือบริหารทั่วไป  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  
ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ช่วยปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  ได้แก่  การรับ – ส่งหนังสือ  
การลงทะเบียน  รับหนังสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข้อมูล  การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
และการพิมพ์เอกสาร  จดหมาย  และหนังสือราชการต่างๆ  การเตรียมการประชุม  เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนให้
งานต่าง ๆ  ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
  1.2  จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือ
สะดวกต่อการค้นหา  และเป็นหลักฐานทางราชการ 
 

  1.3  รวมรวบข้อมูล  จัดเก็บข้อมูลสถิติ  เช่น  สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายชื่อ
พนักงาน  ข้อมูลจ านวนบุคลากร  เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 
  1.4  ตรวจสอบ  และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร  หนังสือ  และจดหมายต่างๆ     
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  และปราศจาก
ข้อผิดพลาด 
  1.5  จัดท าและแจกจ่าย  ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  หนังสือเวียน  หรือระเบียบวิธี
ปฏิบัติ  เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องรับทราบ  หรือด าเนินการต่าง ๆ  ต่อไป 
  1.6  ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน   
เช่น  การจัดเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์  การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่  เพ่ือให้การก าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง  
และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  1.7  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  เช่น  เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน          
(ธรรมาภิบาล)  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ  เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงปฏิบัติงาน 
  1.8  จัดเตรียมการประชุม  บันทึกการประชุม  และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมีหลักฐานในการประชุม 
  1.9  จัดเตรียม  และด าเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  การ
ฝึกอบรมสัมมนา  นิทรรศการ  และโครงการต่าง เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  และพร้อมใช้ในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  และตรงต่อเวลา 
   1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เช่น  จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย  ตาม  พ.ร.บ.  
ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
  1.11 อ านวยความสะดวก  ติดต่อ  และประสานงานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานใน
เรื่องการประชุม  และการด าเนินงานต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา  และบรรลุวัตถุประสงค์ 
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  1.12 ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ  กฎหมาย  และระเบียบต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ  งานธุรการ  งานบริหารทั่วไป  งานการบริหารงานบุคคล  งานพัสดุครุภัณฑ์  งาน
งบประมาณ  งานประชาสัมพันธ์  และงานประชุม  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
     2.  ด้านการบริการ 
  2.1  ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร  ประชาชน  ผู้ที่มาติดต่อ  และหน่วยงานต่าง 
ๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  2.2  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
  2.3  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ  เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป 
  2.4  ผลิตเอกสารต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนัยบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชา  ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์  จากหน่วยงานของรัฐสถาบันศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม้น้อยกว่า  12  ชั่วโมง    
  2.  ได้รับประกาศนัยบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชา  ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์  จากหน่วยงานของรัฐสถาบันศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม้น้อยกว่า  12  ชั่วโมง   
  3.  ได้รับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้          
ทุกสาขาวิชา  ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์  จากหน่วยงานของรัฐสถาบันศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม้น้อยกว่า  12  ชั่วโมง   
 

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



ภาคผนวก  ข 
 

หลักสูตรและวิธีการสรรหา  และการเลือกสรร 
 

๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  สอบข้อเขียน  50  คะแนน 
 (๑)  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
      (๒)  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
      (๓)  ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
      (๔)  ความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล  ตามหลักวิชาการ 
      (๕)  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ  หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ  หรือ
ให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
 (6)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
 (7)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  
พ.ศ. 2542 
 (8)  พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
 (9)  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558 
 (10)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  
 (11)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2560 
 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน 
     2.1  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
 (1)  ความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (2)  ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
 (3)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ  การปรับปรุงพันธุ์  การ
ขยายพันธุ์ 
 (4)  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า  การปรับปรุงบ ารุงดิน  การแกไขดิน
ที่มีปัญหา  การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน 
 (5)  ความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล  
 (6)  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่ วไปและมีอัธยาศัยและ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี
 

     2.2  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 (1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 (2)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2560 
 (3)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 
 (4)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.2548 
 (5)  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (การบันทึกข้อมูล) 
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๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 
         โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติ
การท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็
ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ
ประสบการณ์  ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้เข้าร่วม
ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ 
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ภาคผนวก  ค 
 

ก าหนดการต่าง  ๆ  เกี่ยวกับการรับสมัครฯ  วันเวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ลงวันที่  20 มกราคม  2563 

 
วัน/เดือน/ปี ก าหนดการ หมายเหตุ 

20  มกราคม  2563 ประกาศรับสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
หรือ 

ทางเว็บไซต์ www.phen-sao.go.th 
 

28  มกราคม 2563 
ถึง 

5  กุมภาพันธ์  2563 
 

รับสมัครฯ ณ ห้องส านักงานปลัด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ็ญ 
 

7  กุมภาพันธ์  2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
หรือ 

ทางเว็บไซต์ www.phen-sao.go.th 
 

18  กุมภาพันธ์  2563 ด าเนินการสรรหาฯ  
(สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) 

ณ ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
 

20  กุมภาพันธ์  2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
หรือ 

ทางเว็บไซต์ www.phen-sao.go.th 
 

 
 

ตารางสอบ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   

 
วัน/เดือน/ปี/และเวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 
18  กุมภาพันธ์  2563 

เวลา 09.30 น. -  10.30 น. 
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค  ก.) 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

18  กุมภาพันธ์  2563 
เวลา 10.30 น. – 11.30  น.  

สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  (ภาค  ข.) 

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

18  กุมภาพันธ์  2563 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

สอบข้อเขียนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค  ค.) 

 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
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