
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน  าผุด 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด อ้าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จะด้าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ 2563 จึงขอประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร 
 อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล 
จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี   
 1.ประเภท/ต าแหน่งที่รับสมัคร 
      พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  สังกัดกองการศึกษา    
     - ต้าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)     จ้านวน  1 อัตรา 
          พนักงานจ้างทั่วไป   สังกัดกองคลัง    
     - ต้าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์     จ้านวน  1 อัตรา 
  2.หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติระยะเวลาการจ้างและ
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ ตาม ผนวก ก. แนบท้ายประกาศฉบับนี  
 3.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
    3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
           ผู้ซึ่งได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศก้าหนดโรคท่ีเป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื องต้นส้าหรับพนักงานส่วนต้าบล ดังนี  
(ก) โรคเรื อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่       
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
/(7)ไม่เป็นผู้... 
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(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

     3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี  
  4.การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
     4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
           ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ห้องส้านักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด อ้าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตั งแต่วันที่            
12 - 20 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 
      4.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
            (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด 1 นิ ว ถ่ายครั งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปด้วย)   จ้านวน  3 รูป 
   (2) ส้าเนาทะเบียนบ้าน   จ้านวน  1 ฉบับ 
   (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน           จ้านวน  1 ฉบับ 
   (4) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบลก้าหนดซึ่งออกให้ ไม่ เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย         
จ้านวน 1 ฉบับ 
   (5) ส้าเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)               จ้านวน  1  ฉบับ 

(6) หนังสือรับรองการท้างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานระบุว่าเป็นผู้มีทักษะในการ 
ปฏิบัติงานนั นๆไม่ต่้ากว่า5 ปี (กรณีสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)) จ้านวน 1 ฉบับ  
   (7) ส้าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (กรณีสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 
ต้าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) จ้านวน  1  ฉบับ   
   (8) ส้าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
(กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน ) ฯลฯ 
   ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั นและรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ 
     4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   (1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามที่ก้าหนดในประกาศรับสมัครนี จริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี หรือข้อความที่
แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุดจะไม่รับสมัครหรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรรหรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรหรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแต่กรณี 

/(2)ผู้สมัคร... 
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   (๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท้าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆไม่ได ้
  ๔.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต้าแหน่งละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนเมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแล้วเว้นแต่มี
การยกเลิกการด้าเนินการเลือกสรรครั งนี ทั งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจะจ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั นได้ 

  ๕.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน 

จ้างตามภารกิจ(ทักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด ในวันจันทร์ที่ 23
ธันวาคม ๒๕62 ณ ทีท่้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด อ้าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังและทางอินเตอร์เน็ต 
www.numpud.go.th 

 ๖.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
            จะด้าเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสรรถนะ  ดังนี  

6.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
รายละเอียดภาคผนวก ข.  

6.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
รายละเอียดภาคผนวก ข.  

6.๓ ทดสอบความเหมาะสมกับต้าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์ ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐  
คะแนน)  รายละเอียดภาคผนวก ข. 

 ๗.เกณฑ์การตัดสิน 

 ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
ภาคไม่ต่้ากว่าร้อยละ  ๖๐  โดยการด้าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล้าดับคะแนนที่สอบได้ 

 ๘.วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด จะด้าเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)และ
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี                

วัน เดือน ปี เวลา ก้าหนดการ 
24 ธันวาคม 2562 09.00 น. – 10.00 น. 

10.00 น. – 11.00 น. 
สอบข้อเขียน(ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป) 
สอบข้อเขียน (ภาคความรู้เฉพาะต้าแหน่ง) 

25 ธันวาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ทั ง 2 ภาค
ภาค ก.และภาค ข.) 

26 ธันวาคม 2562 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด  อ้าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 

/9.การประกาศ... 
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 ๙.การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้ าผุด  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายใน             
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม ๒562 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด อ้าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังหรือ 
www.numpud.go.th 

 ๑๐.การขึ นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
          ๑๐.๑ การขึ นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล้าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนสูงสุด ลงมาตามล้าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ้าตัวผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล้าดับที่สูงกว่า 

   ๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก้าหนดให้ขึ นบัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน  ๑ ปี นับจาก 
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั งนี   หากองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด มีการสรรหา  และเลือกสรร
ในต้าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั งก่อน ใน
ต้าแหน่งเดียวกันถือว่ายกเลิก 
 ๑๑.การท าสัญญาจ้าง 
          ผู้ที่ได้รับการขึ นบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาฯ จะท้าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัด
ตรังเสียก่อน โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุดจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวเพ่ือ
ท้าสัญญาจ้างตามล้าดับที่ขึ นบัญชีไว้ ทั งนี  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ขึ นบัญชีไว้ขาดคุณสมบัติหรือทุจริตใน
การสรรหา หรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด  จะถอดถอนรายชื่อผู้นั นออกจากบัญชี
ที่ขึ นไว้และจะไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ซึ่งพนักงานจ้าง (ประเภทภารกิจ) มีระยะเวลาท้า
สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และพนักงานจ้าง(ประเภททั่วไป) มีระยะเวลาท้าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี  
และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั ง โดยผลการประเมินต้องไม่ต่้ากว่าระดับดี  ทั งนี ผู้ผ่านการ
สรรหาฯ ได้ที่ได้รับการท้าสัญญาจ้าง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก้าหนดไว้ตามประกาศนี จะน้ามาใช้เพ่ือ
เรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                           ประกาศ  ณ  วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 
 
 

                           (นายวศิาตร แสงศรี) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน  าผุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น

พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 

**************************** 
 
1.ชื่อต าแหน่ง    ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 

ประเภทพนักงานจ้าง 
- พนักงานจ้างตามภารกิจส้าหรับผู้มีทักษะ    กองการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี ยงดูเด็กเล็ก  เด็กอนุบาลและปฐมวัยก่อนวัย ให้มีความพร้อมทั งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

          -     มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่้ากว่า 5 ปี โดยมีหนั งสือรับรองการ
ท้างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วย
การทดลองปฏิบัติ 

 

ระยะเวลาการจ้าง 
- ตามแผนอัตราก้าลัง 3 ปี 

 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
- 9,400.- บาท/เดือน และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 2,0๐๐.-บาท (หรือจนกว่า ครม.จะมีมติ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน) 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน  าผุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น 

พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 

**************************** 
 
2.ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์ 
 

ประเภทพนักงานจ้าง 
- พนักงานจ้างทั่วไป    กองคลัง 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ขับรถยนต์  บ้ารุงรักษา ท้าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆในการใช้ 

รถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มีความรู้ความสามารถและความช้านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม 

กฎหมาย 
 

 

ระยะเวลาการจ้าง 
- ตามแผนอัตราก้าลัง 3 ปี 

 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
- 9,000.- บาท/เดือน และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,0๐๐.-บาท (หรือจนกว่า ครม.จะมีมติ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน  าผุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น 

พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 
ลงวันที่  2 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 

**************************** 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) ประกอบด้วย 
1.  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
3. การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค้านวณ 

          4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  ประกอบด้วย 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง  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 บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ   ๒๐คะแนน 
๒. วิสัยทัศน์ในการท้างาน ประสบการณ์ในต้าแหน่ง        ๒๐คะแนน 
๓. การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย        ๒๐คะแนน 
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ         ๒๐คะแนน 
๕. มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม       ๒๐คะแนน 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ 
ภาคไม่ต่้ากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน  าผุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น 

พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 

**************************** 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

     ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
1. ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์  สรุปเหตุผล 
2. ความรู้วิชาภาษาไทย 

       3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ภาค ข (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   

1. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบ้ารุงรักษารถยนต์และกฎหมายจราจร 
              ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

    ๑. ประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ    ๒๐คะแนน 
    ๒. วิสัยทัศน์ในการท้างาน ประสบการณ์ในต้าแหน่ง          ๒๐คะแนน 
   ๓. การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย         ๒๐คะแนน 
    ๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ          ๒๐คะแนน 
    ๕. มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม        ๒๐คะแนน 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ 
ภาคไม่ต่้ากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


