
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 
-------------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธี
สอบแข่งขันเพ่ือเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   
จ านวน   2  อัตรา 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22   ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนด
มาตรฐานต าแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2556  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดศรีสะเกษ   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19  สิงหาคม   ๒๕
57 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

๑.๑  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒิ)  ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างส ารวจ   สังกัด
กองช่างจ านวน๑  อัตรา 

๑.๒  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก   สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   จ านวน  ๑  อัตรา   

 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 

2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ 4  หมวดที่  1  พนักงาน
จ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 

  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า   ๑๘  ปแีละไม่เกิน๖๐ปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
  (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่     ในพรรคการเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/(8) ไม่เป็นผู้เคย....... 
 
 
 



-2- 
 

   (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  
  (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ , รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๒.๒พระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  ชี  หรือพราหมณ์  ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งได้  ทั้งนี้  ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร  ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑     
ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๔๘  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งกรมมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  
๒๕๒๑ 

๒.๓  ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ก าหนดในกรณีท่ีมีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ ใน
การเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันได้  และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

๒.๔  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งจะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง   

๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

แต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 

๔. ก าหนดการรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอซื้อและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่31 มกราคม – 8  กุมภาพันธ์2561 ในวันและเวลาราชการหรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่081-0621117 

๕.หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมกับใบสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด๑นิ้ว จ านวน๓แผ่น   
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน6  เดือน) 
๒)  ส าเนาวุฒิการศึกษา      จ านวน๑ฉบับ 
๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน๑ฉบับ 
๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน๑ฉบับ 
๕)  ส าเนาใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร     จ านวน ๑  ฉบับ 
๖)  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน๓๐ วัน    จ านวน  1  ฉบับ 

/7) ส าเนาหลักฐาน.... 
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          ๗)  ส าเนาหลักฐานอื่นเช่นเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือแสดง
ประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร(ถ้ามี) 
 

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  คือ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน100  

บาท และพนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน  50  บาท(ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเมื่อได้รับสมัครสอบแล้ว  จะไม่คืนให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ  ยกเว้นองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ประกาศยกเลิกการรับสมัครดังกล่าวข้างต้น) 

๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้ 
๗.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวันศุกร์ที ่  9กุมภาพันธ์   ๒๕61ณ ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลไผ่   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 
๗.๒ วัน เวลา และสถานที่สอบ แข่งขันในวันจันทร์ที่   12 กุมภาพันธ์  ๒๕61ณ  ที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 
- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ 

น. 
 -  สอบภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
๗.๓ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในวันจันทร์ที่  12 กุมภาพันธ์   ๒๕61ณ ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลไผ่   อ าเภอราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ 
 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็น

พนักงานจ้างโดยยึดสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ซึ่งประกอบด้วย 
  8.1 ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  8.2 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  8.3 คุณลักษณะอื่น ๆ  ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสาร  (ภาคผนวก  ข.) 
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ  ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้   
  

 10. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
10.๑  การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมา

ตามล าดับ ในกรณีท่ีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ผู้สอบได้คะแนนในข้อเขียนมากกว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า 
10.๒  บัญชีผู้สอบคัดเลือกก าหนดให้บัญชีมีอายุ  ๑  ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการ

สอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 
 

/11.การจัดท าสัญญา..... 
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 11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลและจะท าสัญญาจ้าง  ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.
จังหวัดศรีสะเกษ)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น    

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

  ประกาศณวันที่23เดือน   มกราคมพ.ศ.๒๕61 
 
 

                         
(นายประสิทธิ์     เจตนา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ภาคผนวก  ก) 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 
ลงวันที่    23   กุมภาพันธ์    2561 

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  1  ต าแหน่ง   1  อัตรา   ดังนี้ 
 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างส ารวจ  ช่างก่อสร้าง  ก่อสร้าง  
ช่างโยธา  หรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท., หรือ ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา
ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.,  หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา 
ช่างส ารวจช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา   หรือทางอ่ืนที่ก.จ.,ก.ท.,  หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานด้านการส ารวจ   รังวัด   ค านวณ  วัดระยะ  วัดมุม  วัดระดับ  ลักษณะของขนาดของภูมิ
ประเทศ  รังวัดโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  หาค่าพิกัดจากดาวเทียม GPS  วางหมุดหลักฐาน หรือที่หมายในการส ารวจ  
ขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างส ารวจ  พร้อมทั้งตรวจสอบ  และจัดท าแผนที่และแผนผัง  บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้
จากการส ารวจ  รวมทั้งการออกแบบ  เขียนแบบ  ก่อสร้าง และซ่อมแซม  ปรับแก้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานส ารวจ  
เพ่ือลดค่าความผิดพลาดในการส ารวจรังวัด ให้ได้ความถูกต้องเที่ยงตรง และมีอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ในงานส ารวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ    ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่ง
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

อัตราค่าตอบแทน ปวช.  9,400  บาท/เดือน  และค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
   ปวท.  10,840  บาท/เดือน  และค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
   ปวส.  11,500  บาท/เดือน  และค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

ระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน  3  ปี 
 
 

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



 
(ภาคผนวก  ก) 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 

ลงวันที่    23   กุมภาพันธ์    2561 
************************************** 

 

พนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน  1  ต าแหน่ง   1  อัตรา   ดังนี้ 
 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1. มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  60  ปี 
  2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไป  ส าหรับบุคคลที่
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย  ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น  ปริญญาสาขาอ่ืนๆ  อนุปริญญา  จะ
ได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการก าหนด และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ  ก าหนด  
3. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  4. มีสุขภาพแข็งแรง 
  5. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจจะปฏิบัติงานด้วยความรัก  
ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
  7. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลเลี้ยงดูเด็กเล็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  มีความ
เสียสละ  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติงานด้วยความรัก  ความอ่อนโยน  มีความอดทนต่องานหรือ
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  เป็นผู้ดูแลเด็ก  เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  ให้ความรู้แก่
เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อย  และความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก  และเป็นการเพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์  และสังคม  ให้กับเด็กเล็กเพ่ือ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัย ต่อไป ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
อัตราค่าตอบแทน 9,000  บาท/เดือน  และค่าครองชีพชั่วคราวตาม  มติ  ครม.ที่ก าหนด 
    
ระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน  1  ปี 
 

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



 
(ภาคผนวก  ข) 

หลักสูตรการสอบแข่งขันการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ลงวันที่  23 กุมภาพันธ์  2561) 
**************************************************** 

ต าแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  15๐ คะแนน 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  5๐  คะแนนโดยวิธีปรนัย 

-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
-  มาตรฐานพนักงานจ้าง 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  5๐  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
-  ความรู้เกี่ยวกับงานส ารวจ เช่น การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การวัดระยะ การหาค่าระดับ การวัดมุม โดยใช้
เครื่องมือในการส ารวจ เป็นต้น 

ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  5๐  คะแนน 
 หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม 1๐ คะแนน 
๒.  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ 1๐ คะแนน 
๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย 1๐ คะแนน 
๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ 1๐ คะแนน 
๕.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  ร่วมสังคม  1๐ คะแนน 

 

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



 
(ภาคผนวก  ข) 

หลักสูตรการสอบแข่งขันการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ลงวันที่  23 กุมภาพันธ์  2561) 
**************************************************** 

ต าแหน่ง    ผู้ดูแลเด็ก 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  15๐ คะแนน 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  5๐  คะแนนโดยวิธีปรนัย 

-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
-  มาตรฐานพนักงานจ้าง 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  5๐  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
-  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (การบันทึกข้อมูล)  ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะที่ปฏิบัติ”
ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  5๐  คะแนน 
 หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม 1๐ คะแนน 
๒.  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ 1๐ คะแนน 
๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย 1๐ คะแนน 
๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ 1๐ คะแนน 
๕.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  ร่วมสังคม  1๐ คะแนน 

 

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


