
  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

*********************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2545 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม       
ข้อ 417/19 และตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 - 2560 จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้าง เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
 1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ประเภทผู้มีทักษะ)     จ านวน     1    อัตรา 

       1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองช่าง 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน    1    อัตรา 

         1.3  พนักงานทั่วไป สังกัด ส านักปลัด 

    - ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์      จ านวน    1    อัตรา 

 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

     คุณสมบัติท่ัวไป  
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ ๔๑๗/๔ ของประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  จังหวัดสุรินทร์   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่   
๔  ธันวาคม  ๒๕๔๕  ดังนี้ 
         ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
         ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี 
         ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต    
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
                            ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
         ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
         ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 

  ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ถนนปัทมานนท์  ต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  
ตั้งแตวั่นที่  26 ธันวาคม ถึง 12 มกราคม 2560  ในวันและเวลาราชการ 

  ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
      ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน   
๑  ปี  จ านวน  ๓ รูป 
      ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร 
      ๔.๓  ส าเนาวุฒิการศึกษา   ใบสุทธิ  ส าเนาประกาศนียบัตร  หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง  พร้อมต้นฉบับ 
      ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนด ออกให้ไม่เกิน  ๑   เดือน 
      ๔.๕ ส าเนาหลักฐานอ่ืน เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  จ านวน  ๑  ฉบับ  

    4.6 หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานระบุว่าเป็นผู้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี (ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีทักษะ) 

  ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา  ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืน
ให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ) 

  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

     องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง  ในวันที่  13 มกราคม 2560  โดยจะปิดไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ่  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ โทร. ๐-๔๔๐๔-๐๑๔๑      
ในวันและเวลาราชการ และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเอง 

 

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

                         จะด าเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสรรถนะ  ดังนี้ 
7.๑  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียด

ภาคผนวก ข.  
7.๒  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

รายละเอยีดภาคผนวก ข.  
7.๓  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  

รายละเอียดภาคผนวก ข. 
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๘. เกณฑ์การตัดสิน   

    ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
ภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

๙. การประกาศผลการเลือกสรร 

      จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ให้ทราบโดยทั่วกัน  โดยปิดประกาศไว้ ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่   
โทร. ๐-๔๔๐๔-๐๑๔๑ ,0-4404-0241 (ในวันและเวลาราชการ) และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
www.kaeyai.go.th 

  ๑๐. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

      ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนสูงสุด ลงมาตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า 
      ๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้ขึ้นบัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน  ๑ ปี นับจากวัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้  หากองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ มีการสรรหา  และเลือกสรรใน
ต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน ในต าแหน่ง
เดียวกันถือว่ายกเลิก 

  ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 

      ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละต าแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

      อนึ่ง  ส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและ                
หากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและท าสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณี
ที่ได้ท าสัญญาจ้างแล้ว 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 

 

 
 
 

 ( นายประกาศิต  จันทน์หอม ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 
 
 
 
 

http://www.kaeyai.go.th/


 
(ผนวก ก.) 

ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  เร่ือง รับสมัครคดัเลือกบุคคลเป็นพนักงาน

จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
ลงวันที่  15 ธันวาคม ๒๕๕9 

ประเภทของพนักงานจ้าง 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทกัษะ) 
      หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยปฐมวัยศึกษาให้
มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก จัดท าสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในการ
ดูแลเด็กเล็ก หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ 

คุณลักษณะตามวัย  
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  

 จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี และทักษะของ
บุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ  ท างานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ  ทดลอง
ปฏิบัติ (รายละเอียดตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๔) 

ระยะเวลาการจ้าง    
ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ได้มีมติให้ความเห็นชอบ

การจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน    
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และค่าครองชีพ

ชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

สิทธิประโยชน์    
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 
 



 
(ผนวก ก.) 

ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  เร่ือง รับสมัครคดัเลือกบุคคลเป็นพนักงาน

จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
ลงวันที่  15 ตุลาคม ๒๕๕9 

ประเภทของพนักงานจ้าง 

2. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผูช้่วยนายช่างไฟฟ้า  (ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตาม
ค าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ช่วยส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม 
การใช้งาน ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

2. ช่วยจัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บ ารุงรักษา 

3. ช่วยปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน 
หรือกฎหมายก าหนด 

4. เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มี
จ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
            คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

                       1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา  
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน 
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  
ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

/.ระยะเวลาการจ้าง 



 
 

ระยะเวลาการจ้าง 

 ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ได้มีมติให้ความเห็นชอบ
การจ้าง 
 อัตราค่าตอบแทน 

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 
 สิทธิประโยชน์    

ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ผนวก ก.) 

ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  เร่ือง รับสมัครคดัเลือกบุคคลเป็นพนักงาน

จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
ลงวันที่  15 ตุลาคม ๒๕๕9 

ประเภทของพนักงานจ้าง 

2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง พนกังานขับรถยนต์ 
         ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

              ขับรถยนต์ บ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ใน
การใช้รถยนต์ดังกล่าวหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

         คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
               มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่ ได้รับใบอนญุาตขบัข่ีรถยนต์สว่นบคุคลตามกฎหมาย  
              ระยะเวลาการจ้าง    ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑  ป ี

อัตราค่าตอบแทน    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ     9,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ผนวก ข.) 
ภาคผนวก ข. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  เร่ือง รับสมัครคดัเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 

ลงวันที่  15 ตุลาคม  ๒๕๕9 
**************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มทีักษะ) 

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  โดยค านึงถึง  ระดับความรู้
ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 

  ๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                     ๒   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                  ๓   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                  ๔  การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
                  ๕  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 

  6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   

๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
๒ ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์  เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
4 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๒  
5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
6 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖  
7 จิตวิทยาเก่ียวกับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี 
8 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 

 ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   ๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  และบุคลิกภาพ         ๒๐ คะแนน 

๒.  วิสัยทัศน์ในการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่ง        ๒๐ คะแนน 
๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย        ๒๐ คะแนน 
๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ        ๒๐ คะแนน 
๕.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ร่วมสังคม      ๒๐ คะแนน 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิน  ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผูส้อบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผูส้อบได้คะแนนในแตล่ะภาคไมต่่ ากว่า  
ร้อยละ  ๖๐ 

 
 
 



 
 

(ผนวก ข.) 
ภาคผนวก ข. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  เร่ือง รับสมัครคดัเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 

ลงวันที่  15 ตุลาคม  ๒๕๕9 
**************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  โดยค านึงถึง  ระดับความรู้
ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 

  ๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                     ๒   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                  ๓   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                  ๔  การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
                  ๕  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 

  6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   

๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
๒ ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์  เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
3. ความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. ความรู้เก่ียวกบัการติดตัง้ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เก่ียวกบัไฟฟ้า 

และระบบไฟฟ้า            
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่              
   ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   ๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  บุคลิกภาพ      ๒๐ คะแนน 

๒.  วิสัยทัศน์ในการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่ง        ๒๐ คะแนน 
๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย        ๒๐ คะแนน 
๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ        ๒๐ คะแนน 
๕.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ร่วมสังคม      ๒๐ คะแนน 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 

 
 
 



 
 

(ผนวก ข.) 
ภาคผนวก ข. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  เร่ือง รับสมัครคดัเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 

ลงวันที่  15 ตุลาคม  ๒๕๕9 
**************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) 

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  โดยค านึงถึง  ระดับความรู้
ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 

  ๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                     ๒   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                  ๓   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                  ๔  การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
                  ๕  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 

  6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   

๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
๒ ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์  เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
3. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2548 

                               4. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2552 
    5. กฎจราจรต ารวจ 

6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่              
   ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   ๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  บุคลิกภาพ      ๒๐ คะแนน 

๒.  วิสัยทัศน์ในการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่ง        ๒๐ คะแนน 
๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย        ๒๐ คะแนน 
๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ        ๒๐ คะแนน 
๕.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ร่วมสังคม      ๒๐ คะแนน 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 

 
 
 



 
 
 


