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กำหนดวัน เวลา สถานทีแ่ละระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ลงวันที่  26  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
********************* 

 

๑. กำหนด  วัน  เวลา  และสถานทีส่อบ วันเสารท์ี ่4 ธันวาคม  2564  
    ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 

เวลา ตำแหน่ง อาคาร/ห้องสอบ 
๐7.45 น. - ๐8.2๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบฯ   อาคารไทญ้อ ชั้น 1 
 
08.30 น. - 09.30 น.  

สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบปรนัย)  
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 

 
อาคารภูไท ชั้น 2 

 
08.30 น. - 09.30 น. 

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สนามกฬีา)   
-ตำแหน่งยาม    
 

 
 

อาคารโดม
เอนกประสงค์ 

 

 
10.00 น. - 12.00 น. 
 

สอบภาคปฏิบัติ (ตามที่คณะกรรมการกำหนด) 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
 

 
สนามโรงเรียนฯ 

 
10.00 น. - 12.00 น. 

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 

 
อาคารไทแสก ชั้น 3 
อาคารไทแสก ชั้น 2 

๐9.30 น. - 10.0๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบฯ  อาคารไทญ้อ ชั้น 1 
 
10.30 น. - 11.30 น.  
 

สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบปรนัย)  
-ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ไป  
 

 
อาคารภูไท ชั้น 2 

12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. - 13.20 น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบฯ  อาคารไทญ้อ ชั้น 1 
 
13.30 น. เป็นต้นไป 

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
-ตำแหน่งผู้ช่วยนักจดัการงานทั่วไป   
  

 
อาคารไทญ้อ ชั้น 2 , 
อาคารไทยแสก ชั้น 3 
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2. ขอบเขตการสอบ 
 2.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบปรนัย) จำนวน 60 ข้อ 60 คะแนน 
 เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่สมัคร  
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 
ลำดับที่ ตำแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

1 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
4. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 
5. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  

2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
3. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป  
4. ความรูท้ีเ่กีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 

3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน- 
และบัญชี 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย 
การบญัชีภาครัฐ พ.ศ.2561  
4. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ  

 
 2.2 สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
           2.3 สอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาม สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 

       หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละด้าน 
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เกณฑ์การทดสอบสมรถภาพร่างกายบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

 
อายุ 
(ปี) 

ลุกนั่ง 
ครั้ง/๒ นาที 

ดันพืน้ 
ครั้ง/๒ นาที 

วิ่ง ๒ กม. 
นาท:ีวินาที 

๑๘ – ๒๖ ๔๕ ๔๐ ๑๑.๐๕ 
๒๗ – ๓๑ ๔๒ ๓๘ ๑๑.๒๐ 
๓๒ – ๓๖ ๓๘ ๓๓ ๑๑.๕๐ 
๓๗ – ๔๑ ๓๓ ๓๒ ๑๒.๓๕ 
๔๒ – ๔๖ ๒๙ ๒๖ ๑๓.๑๐ 
๔๗ – ๕๑ ๒๗ ๒๒ ๑๓.๔๕ 
๕๒ – ๖๐ ๒๖ ๑๖ ๑๔.๑๐ 

 
หมายเหตุ 

๑. เกณฑ์การทกสอบสมรรถภาพร่างกายนี้สำหรับเพศชาย สำหรับเพศหญิงให้เพ่ิมหนึ่งเกณฑ์ช่วงอายุ 
๒. ท่าลุกนั่ง นอนหงาย งอขาให้ขาท่อนบน และทอ่นล่าง ๙๐ องศาที่หัวเข่า เท้าวางราบกับพ้ืนชิดกันหรือห่างกัน

ไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร นิ้วมือทั้งสองประสานกันหลังศีรษะบริเวณท้ายทอย 
๓. ท่าดันพื้น นอนคว่ำหน้า ขาชิดกัน ลำตัวตั้งตรงตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าตรงเป็นแนวเดียวกัน ปลายเท้าชิดกัน

หรือห่างกันไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร (เพศหญิงหย่อนขาหรือหัวเข่าแตะพ้ืนได้) 
๔. เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนี้อ้างอิงจากเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของสถาบันพัฒนา

บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 

                                                  ****************** 
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3. ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
 3.1 ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรมารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการเลือกสรร ระหว่างเวลา ๐7.45 – ๐8.20 น. และ 
ระหว่างเวลา เวลา 09.30 น. – 10.00 น.  ณ  สถานที่ท่ีกำหนด  หากผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรไม่ไปรายงาน 
ตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิในการเข้ารับการเลือกสรร  
 3.2 การแต่งกายให้แต่งกายชุดสุภาพตามประเพณีนิยม กล่าวคือ  สุภาพสตรี  สวมเสื้อ  กระโปรง  
รองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อคอปก กางเกง รองเท้าหุ้มส้น โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และ 
                 ให้ผู้สอบทุกขั้นตอนเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการ Social Distancing มีการกำหนดจุดคัดกรอง 
วัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดของทางเข้า ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า 
       ** ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดและห้ามสวมรองเท้าแตะ ถ้าฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
           โดยเด็ดขาด 
 3.3 ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบฯ  
 3.4 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบและหรือระหว่างการสอบ 
 3.5 ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
 3.6 ให้ผู้เข้าสอบเตรียม ปากกา ดินสอ ยางลบ มาเอง  
 3.7 ผู้เข้ารับการสอบจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) โดยใช้มาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ มีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เป็นต้น  
      *** หากผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะจัดให้มีห้องสอบและที่นั่งสอบเฉพาะ
แยกจากผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะอ่ืนที่มีอุณหภูมิร่างกายปกติ 
 3.8 ผู้เข้ารับการสอบจะต้องนำเอกสารรับรองการได้รับวัคซนีโควิด 19 หรือ หนังสือรับรองผลการตรวจ 
ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง มาแสดงเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

     ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการประเมินสมรรถนะ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต 
ในการประเมินสมรรถนะ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาสั่งไม่ให้ประเมินสมรรถนะ 
ของผู้นั้น และสำหรับผู้ที่ทุจริตหรือพยายามทุจริตในการประเมินสมรรถนะจะได้รับการพิจารณาโทษในสถานหนัก 

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

  
 


