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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม
เรื่อง กําหนดวันสอบคัดเลือก ขอบเขตเนื้อหา หลักสูตร และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือก

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม ครั้งท่ี 1/2565

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม โดยกําหนดวันรับสมัคร จํานวน 4 ตําแหน่ง 5 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สํานักปลัด อบต ๑ อัตรา)
2. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สํานักปลัด อบต. ๑ อัตรา)
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 ตําแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
3. ตําแหน่ง ยาม (สํานักปลัด อบต. ๑ อัตรา)
4. ตําแหน่ง คนงาน (กองคลัง ๑ อัตรา)
5. ตําแหน่ง คนงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑ อัตรา)
ต้ังแต่วันพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันศุกร์ท่ี 4 มีนาคม 2565 ตามประกาศ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตําบลฯ ขอประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ข้อเขียน ขอบเขต เนื้อหา หลักสูตร และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้
๑. กําหนดวันสอบคัดเลือก

1.1 ในวันจันทรท่ี์ 9 มีนาคม พ.ศ.2565
- เวลา 09.00 น. – ๑0.30 น. สําหรับภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)
- เวลา ๑0.40 น. – ๑2.00 น. สําหรับภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรบัตําแหนง่ (ภาค ข)
- เวลา 13.00 น.- เป็นต้น สําหรับภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม

๒. ขอบเขต เน้ือหา หลักสูตรท่ีใช้ในการสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย1-3)
๓. ระเบียบวิธีการสอบคัดเลือก

ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
๓.๑ แต่งกายชุดสุภาพ
๓.๒ รักษาความสงบเม่ืออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานท่ีสอบ(ท่ีจัดไว้ให)้
๓.๓ ให้ไปถึงสถานที่สอบ และรอเจ้าหน้าท่ีอนุญาตให้เข้าห้องสอบเพ่ือรับฟังคําแนะนําในการ

โดยให้ผู้เข้ารับการสอบนั่งสอบตามเลขท่ีนั่งสอบท่ีกําหนด
๓.4 ห้ามนําเอกสาร หนังสือ กระดาษ อุปกรณ์ช่วยคิดหรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ เข้าห้องสอบ

โดยเด็ดขาด
๓.5 ใหผู้้เข้าสอบเตรยีมปากกาลูกลืน่หมึกสีดําหรือน้ําเงิน น้ํายาลบคําผดิสําหรบัใชใ้นการสอบ

/3.6 ผู้เข้าสอบ



-2-

3.6 ผู้เข้าสอบต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมบัตรประจําตัวผู้ผู้สมัครท่ี เจ้าหน้าท่ีออกให้
แสดงตัวต่อกรรมการคุมสอบ เพ่ือทําการตรวจสอบและลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการสอบ หากไม่ได้นําบัตรประจําตัว
ประชาชนให้ใช้บัตรท่ีทางราชการออกให้ซ่ึงมีรูปถ่ายมาแสดงแทนได้ หากไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น
ใดให้หัวหน้าห้องสอบสอบถามสาเหตุที่ไม่มีบัตรและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้น้ันลงชื่อในบันทึกดังกล่าว
พร้อมให้ผูเ้ข้าสอบอย่างน้อยสองคน ซ่ึงรู้จักกับผู้เข้ารับการสอบท่ีไม่มีบัตรมาแสดงเป็นผู้รับรองว่าผู้เข้าสอบนั้นเป็น
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจริง โดยลงช่ือไว้ท้ายบันทึกดังกล่าว

๓.7 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๓.8 เม่ือผู้เข้ารับการคัดเลือกทําข้อสอบเสร็จแล้ว และมีความประสงค์จะส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น

เพ่ือให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกส่งคืนกระดาษคําถามและกระดาษคําตอบแก่กรรมการ
คุมสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้

๓.9 ห้ามนํากระดาษคําถาม และกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๓.๑0 ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกกระทําการทุจริตในการสอบหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต

รวมท้ังไม่กระทําการอนัเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอื่น หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวธิีการสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 7 เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕65

(ลงชื่อ)
(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างฯ

***ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องมีเอกสารยืนยัน ผลการตรวจหาเช่ือไวรัสโคโรน่า 2019 (หรือโควิด 19)
โดยวิธีการตรวจแบบ ATK ซ่ึงไม่เกิน 48 ช่ัวโมง และมีผลเป็นลบ



(เอกสารหมายเลข 1)

ขอบเขต เนื้อหา หลักสูตรที่ใช้ในการสอบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาค ก (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้
(1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2562และท่ีแก้ไขเพิม่เติม
(2) รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
(3) พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
(4) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(5) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปผล
(1.1) ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ

เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็น
ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ โดยคํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งด้วย

(1.2) วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปความและ
หรือตีความจากข้อความส้ันๆ หรือบทความทดสอบโดยการอย่างอื่นที่ เหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถของตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐาน

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ภาค ข (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบภาคปฏิบัติโดยการทดลองขับรถบรรทุกน้ํา และรถกระเช้า

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ภาค ค โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามท่ี

กําหนดในแบบประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ตามท่ี อบต.กําหนด) โดยวิธีการสัมภาษณ์



(เอกสารหมายเลข 2)

ขอบเขต เนื้อหา หลักสูตรที่ใช้ในการสอบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาค ก (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้
(2) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2562และท่ีแก้ไขเพิม่เติม
(2) รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
(3) พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
(4) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(5) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปผล
(1.1) ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ

เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็น
ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ โดยคํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งด้วย

(1.2) วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปความและ
หรือตีความจากข้อความส้ันๆ หรือบทความทดสอบโดยการอย่างอื่นที่ เหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถของตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐาน

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ภาค ข (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบภาคปฏิบัติโดยการทดลองขับรถบรรทุกน้ํา และรถกระเช้า

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ภาค ค โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามท่ี

กําหนดในแบบประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ตามท่ี อบต.กําหนด) โดยวิธีการสัมภาษณ์



(เอกสารหมายเลข 3)

ขอบเขต เนื้อหา หลักสูตรที่ใช้ในการสอบ
พนักงานจ้างท่ัวไป ตําแหน่ง ยาม

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาค ก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับการเมืองพื้นท่ีในตําบลหาดขาม และความคิดริเร่ิมในการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ี และการบริหารงานอื่น ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่งตามแนวท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง ดังนี้

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ภาค ค โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่กําหนดในแบบ

ประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ท่ี อบต.กําหนด) โดยวิธีการสัมภาษณ์

-----------------------------------------------------

ขอบเขต เนื้อหา หลักสูตรที่ใช้ในการสอบ
พนักงานจ้างท่ัวไป ตําแหน่ง คนงาน

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาค ก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับการเมืองพื้นท่ีในตําบลหาดขาม และความคิดริเร่ิมในการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ี และการบริหารงานอื่น ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่งตามแนวท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง ดังนี้

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ภาค ค โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่กําหนดในแบบ

ประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ท่ี อบต.กําหนด) โดยวิธีการสัมภาษณ์


