
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 
                                               .................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)      
ตามต าแหน่งที่ว่าง  เพ่ือปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  

  อาศัยอาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 
13  มาตรา 14  มาตรา 15  และมาตรา 25  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559  หมวด 4  ข้อ 19   จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพ่ือเข้ารับการ      
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง 
      1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 1)  สังกัดกองช่าง 
        - ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า     จ านวน    1     อัตรา 
 

2)  สังกัดกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
        - ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)     จ านวน    1     อัตรา 

              รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรบัสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

      ๒.๑  คณุสมบัติทั่วไป 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
                               (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
                               (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                               (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ   
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
 (4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม  
 (4.2) วัณโรคระยะอันตราย 
 (4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่     
ในพรรคการเมือง 
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
 

         ๒.๒  คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราคา่ตอบแทน   
             ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกบัการ 

รับสมัครแนบท้ายประกาศนี ้(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  ตามภาคผนวก ก.) 
 

๓.  การรับสมัคร 
     ๓.๑  วันเวลาและสถานทีร่ับสมัคร 

    ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ด้วย
ตนเองได้ทีง่านการเจ้าหน้าที่   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสมีา  
ระหว่างวันที่  26  กรกฎาคม  -  5  สิงหาคม  2565  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. (ในวันและเวลาราชการ)       
โทร  044-756262  
 

     ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
             ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้ 

รับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้  
        (1)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
   (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 

  (3)  ส าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันที่ปิดรับสมัคร จ านวน 1  ฉบับ 

(4) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวกัน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) และให้ลงนามรับรองหลังรูปถ่าย จ านวน  ๓  รูป   
   (๕)  ใบรับรองแพทย์  รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไปในข้อ ๒.1 (๔)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือนนับตั้งแต่วัน
ตรวจร่างกาย         จ านวน  ๑  ฉบับ     
   (6)  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งรับรองว่ามี
ทักษะในการท างานที่ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี (ส าหรับต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)) 

(7)  ใบรับรองแพทย์  รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไปในข้อ  ๒.1  (๔)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับตั้งแต่วัน
ตรวจร่างกาย         จ านวน  ๑  ฉบับ     
   (๖)  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล  (ในกรณีที่ชื่อ  -  นามสกุล    
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ส าเนาใบทหารกองเกิน (สด.๙)  ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน  ส าเนา
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่  ๒  ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หนังสือรับรองแสดงการการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร  หรือหนังสือรับรองแสดงการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
          จ านวน  1  ฉบับ 
  ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ A4  เท่านั้น  และรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ  พร้อมน าเอกสารและหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัครด้วย 



-3- 
        ๓.๓  คา่ธรรมเนียมการสมัคร 
             ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้  ทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะจ่ายคืนธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  นั้น 

      ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
               ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และเลือกสมัครสอบได้
เพียงต าแหน่งเดียว  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้
นั้น ตั้งแต่ต้น 

  4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
     องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยยาง  จะท าการประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ 

เลือกสรร  ในวันจันทร์ที่  8  สิงหาคม  2565  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง        อ าเภอ
บัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง www. huayyangbuayai.go.th   

  5.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  (รายละเอียดตามผนวก ข) 

  6.  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
     ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม  2565    

ณ   ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยยาง   ดังนี ้ 
เวลา 09.00 – 10.30 น.          สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
เวลา 10.31 – 12.00 น.           สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)   
เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป        สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) 

 

  7.  การแต่งกาย 
       ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องแต่งกายดว้ยชดุสุภาพในวันที่ประเมิน 
สมรรถนะ  และให้น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบไปแสดงในวันทีป่ระเมินด้วย 

8.  หลักเกณฑ์การตัดสนิ 
           ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผา่นการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดบัคะแนนที่สอบได้ 

9.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลอืกสรร 
           องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ     

คะแนนสอบที่ได้   ในวันจันทร์ที่  15   สิงหาคม  2565   ณ   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง       
อ าเภอบั วใหญ่   จั งหวัดนครราชสีมา  และทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่ วนต าบลห้ วยยาง www. 
huayyangbuayai.go.th   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๑  ปี 
นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
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10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
ตามล าดับที ่ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ตามต าแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร  ก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง
ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) ก าหนด  และผ่านความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แล้วเท่านั้น  
         ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือ
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางอาจถอนรายชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรได ้

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

   
 

 

                              (นายประสาสน์   เกษนอก) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ก) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 

ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

…………………………………………………………………………….. 
 

1.  ชื่อต าแหน่ง      ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
 

2.  ต าแหน่งประเภท    พนักงานจ้างตามภารกิจ 

3.  สังกัด  กองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้   การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
5.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
               1. ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้   และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน          
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ
คุณลักษณะตามวัย 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
6.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้องเป็น   
ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า  5  ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ  โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  
7.  ระยะเวลาการจ้าง 
 มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกินคราวละ 3  ปี ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)     
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางจะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้             
มาท าสัญญาจ้างภายหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา(ก.อบต.จ.นม.)             ให้
ความเห็นชอบแล้ว 
8.  อัตราว่าง    จ านวน   1    ต าแหน่ง 
9. ค่าตอบแทน 

เดือนละ  9,400  บาท   
10.  สิทธิประโยชน์   

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2553       
ลงวันที่  5 ตุลาคม  2554 

 



(ผนวก ข) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจา้ง 
ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยการประเมินสมรรถนะ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)   

 
ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ ๑.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   ประกอบด้วย 

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริม         
  การปกครองท้องถิ่น  
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก 
  ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  
  จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ  
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมติม 
 
 

๑.๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ประกอบด้วย 
- การวิเคราะห์หลักสูตร  การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ทักษะและวิธีการสอนปฐมวัย 
- การใช้สื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
- การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ 
  พัฒนาผู้เรียน 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
- จิตวิทยาส าหรับเด็กปฐมวัย  
 

10๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10๐ 
 
 
 

ใช้วิธีการ 
สอบข้อเขียน   
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้วิธีการ 
สอบข้อเขียน   
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 

(1) ความรู้ (30 คะแนน)                                                                                                         
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์ เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสม ดังนี้ 
    1.1 ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา  การงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ   
          ปฏิบัติงานในหน้าที่  

100 
 
 
 
 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์                 
ร้อยละ ๖๐) 

 (2). ความสามารถ ( 30 คะแนน) 
     พิจารณาจากความสามารถท่ีจะท างานในหน้าที่ หรือรับการอบรม 
     เพ่ือพิจารณาการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  
     เชาว์ปัญหา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา  แก้ปัญหา   
     และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
 

  

 (3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (40 คะแนน) 
    พิจารณาจากประวัติส่วนตัวบุคคล ลักษณะส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและ 
    จิตใจ และสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์ 
     3.2 ความประพฤติและอุปนิสัย 
     3.3 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
     3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการท างาน  
           ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิดและ 
          ความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของ 
          ทางราชการ) 

  

รวม 300  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ก) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 

ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

…………………………………………………………………………….. 
 

1.  ชื่อต าแหน่ง      ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
 

2.  ต าแหน่งประเภท    พนักงานจ้างตามภารกิจ 

3.  สังกัด  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

5.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ 
ดัดแปลง ติดตั้ง และบ ารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ เกี่ยวกับไฟฟ้า ค านวณราคาและประมาณ
ราคาในการด าเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือต าแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟ้าใน ฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง แผนก 
และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

6.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา  หรือทาง

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ไฟฟ้าก าลัง
อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน  ที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา  
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ไฟฟ้า
ก าลังอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน  ที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา  
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ไฟฟ้า
ก าลังอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน  ที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
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7.  ระยะเวลาการจ้าง 
 มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกินคราวละ 3  ปี ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)     
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางจะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้            
มาท าสัญญาจ้างภายหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา(ก.อบต.จ.นม.)  
ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

8.  อัตราว่าง    จ านวน  1    ต าแหน่ง 
 

9. ค่าตอบแทน 
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  11,500 บาท 
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 10,840 บาท 
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    9,400 บาท 
 

10.  สิทธิประโยชน์   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 

พนักงานจ้าง  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2553       
ลงวันที่  5 ตุลาคม  2554 
 

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



 (ผนวก ข) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจา้ง 
ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยการประเมินสมรรถนะ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   

 
ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ ๑.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประกอบด้วย 

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริม         
  การปกครองท้องถิ่น  
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก 
  ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  
  จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ  
 

๑.๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ประกอบด้วย 
- ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ พอสมควร 
 

10๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10๐ 
 
 
 

ใช้วิธีการ 
สอบข้อเขียน   
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 

ใช้วิธีการ 
สอบข้อเขียน   
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค) 

(1) ความรู้ ( 30 คะแนน)                                                                                                         
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์ เพื่อประเมิน
ความเหมาะสม ดังนี้ 
    1.1 ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา  การงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ   
          ปฏิบัติงานในหน้าที่  

100 
 
 
 
 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์                 
ร้อยละ ๖๐) 

 (2). ความสามารถ ( 30  คะแนน) 
     พิจารณาจากความสามารถท่ีจะท างานในหน้าที่ หรือรับการอบรม 
     เพ่ือพิจารณาการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  
     เชาว์ปัญหา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา  แก้ปัญหา   
     และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 

  

 (3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (40 คะแนน) 
    พิจารณาจากประวัติส่วนตัวบุคคล ลักษณะส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและ 
    จิตใจ และสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์ 
     3.2 ความประพฤติและอุปนิสัย 
     3.3 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
     3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการท างาน  
           ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิดและ 
          ความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของ 
          ทางราชการ) 

  

รวม 300  
 
 

 
 
 


