
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
************************ 

  ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  มีความ
ประสงค์   จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป  เ พ่ือสั่ งจ้างและแต่งตั้ ง เป็นพนักงานจ้าง                
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 3 ปี (2564 – 2566)  พนักงานจ้าง            
ตามภารกิจ  จ านวน 2 ต าแหน่ง 4 อัตรา  พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 4 ต าแหน่ง 5 อัตรา 
 

   อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น                  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   และพนักงานจ้างทั่วไป             
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
(หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)) 
 1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ 
         1.1.1  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จ านวน 2 อัตรา เลขที่ต าแหน่ง 08-อ-002 
และ 08-อ-005  สังกัด งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติ          
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  1.1.2 ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จ านวน 2 อัตรา เลขที่ต าแหน่ง         
05-ภ-022 และ 05-ภ-023  สังกัดงานออกแบบและควบคุมอาคาร  กองช่าง 
 1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป 
  1.2.1 ต าแหน่ง  นักการ    จ านวน  1 อัตรา  เลขที่ต าแหน่ง 01-ท-003               
สังกัด งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัด อบต. 
  1.2.2 ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา เลขที่ต าแหน่ง 01-ท-004 
สังกัด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด อบต. 
  1.2.3 ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา เลขที่ต าแหน่ง 06-ท-005 
สังกัด งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 .4  ต าแหน่ ง   คนงาน  จ านวน  1 อัตรา  เลขที่ ต าแหน่ ง  06 -ท -006                     
สังกัด  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.2.5 ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน  1  อัตรา เลขที่ต าแหน่ง 06-ท-007
สังกัด งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

2.    ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ข้อ 4 ดังนี้ 
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                    2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
     1)  มีสัญชาติไทย 
     2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไม่เกิน 70 ปี 
     3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ     
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม  เบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
      5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
     6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
     7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
     9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    หมายเหตุ   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน           
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
                          2.2  ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งได้ ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538     
 2.3 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้  
 3. การรับสมัคร 
     3.1 ก าหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้มีความประสงค์จะสมัคร  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่                 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่               
วันที่ 6 – 15 มกราคม  2564 ในวันเวลาราชการ (08.30–16.30 น.)  สอบถามรายละเอียด (เพ่ิมเติม)             
ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า  อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   โทรศัพท์  0-4300-1932  
ต่อ  126  ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 
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    3.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนาเอกสารที่ผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว             
อย่างละ  1 ชุด  มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครดังต่อไปนี้ 
  3.2.1  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
   1. ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สอบ    จ านวน  1  ฉบับ 
   2. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
   3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
    4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว            
ถ่ายครั้งเดียว  ไม่เกิน 6 เดือน       จ านวน  3   รูป 
   5.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด
โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  
         จ านวน  1  ฉบับ 
   6. หนังสือรับรองประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี จากนายจ้าง  
         จ านวน  1  ฉบับ 
   7. กรณีเพศชาย ให้แนบใบส าคัญทางทหาร (สด.9) หรือหลักฐานแสดงว่าได้
ว่าการตรวจเลือกทหารมาแล้ว (สด.43) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
      8. ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี)  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล                    

จ า                                                                                          จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ 
  3.2.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 
   1. ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สอบ    จ านวน  1  ฉบับ 
   2. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
   3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
    4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว            
ถ่ายครั้งเดียว  ไม่เกิน 6 เดือน       จ านวน  3   รูป 
   5.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด
โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  
         จ านวน  1  ฉบับ 
   6. ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์  ซึ่งออกให้ไม่ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน  1  ฉบับ 
   7. กรณีเพศชาย ให้แนบใบส าคัญทางทหาร (สด.9) หรือหลักฐานแสดงว่าได้
ว่าการตรวจเลือกทหารมาแล้ว (สด.43) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
    8. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล                 
จ า                                                                                                    จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ 
   3.2.3  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง นักการ 
   1. ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สอบ    จ านวน  1  ฉบับ 
   2. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
   3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
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                          4. รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว             
ถ่ายครั้งเดียว  ไม่เกิน 6 เดือน       จ านวน  3   รูป 
   5.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด
โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  
         จ านวน  1  ฉบับ 
   6. กรณีเพศชาย ให้แนบใบส าคัญทางทหาร (สด.9) หรือหลักฐานแสดงว่าได้
ว่าการตรวจเลือกทหารมาแล้ว (สด.43) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
    7. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล                 
จ า                                                                                                    จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ 
  3.2.4  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
   1. ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษา  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สอบ    จ านวน  1  ฉบับ 
   2. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
   3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
    4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว            
ถ่ายครั้งเดียว  ไม่เกิน 6 เดือน       จ านวน  3   รูป 
   5.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด
โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  
         จ านวน  1  ฉบับ 
   6. ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์   จ านวน  1  ฉบับ 
   7. กรณีเพศชาย ให้แนบใบส าคัญทางทหาร (สด.9) หรือหลักฐานแสดงว่าได้
ว่าการตรวจเลือกทหารมาแล้ว (สด.43) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
    8. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล                 
จ า                                                                                                    จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ 
 3.2.5 พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง คนงาน 
   1. ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สอบ    จ านวน  1  ฉบับ 
   2. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
   3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
    4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว            
ถ่ายครั้งเดียว  ไม่เกิน 6 เดือน       จ านวน  3   รูป 
   5.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด
โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  
         จ านวน  1  ฉบับ 
   6. กรณีเพศชาย ให้แนบใบส าคัญทางทหาร (สด.9) หรือหลักฐานแสดงว่าได้
ว่าการตรวจเลือกทหารมาแล้ว (สด.43) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
    7. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล                 
จ า                                                                                                    จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ 
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 3.2.6 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
   1. ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สอบ    จ านวน  1  ฉบับ 
   2. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
   3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
    4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว            
ถ่ายครั้งเดียว  ไม่เกิน 6 เดือน       จ านวน  3   รูป 
   5.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด
โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  
         จ านวน  1  ฉบับ 
   6. กรณีเพศชาย ให้แนบใบส าคัญทางทหาร (สด.9) หรือหลักฐานแสดงว่าได้
ว่าการตรวจเลือกทหารมาแล้ว (สด.43) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
    7. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล                 
จ า                                                                                                    จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 

                              3.3 ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครทุกต าแหน่ง ในอัตรา 100. -บาท 
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และถือว่าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า                          
  3.4 เงื่อนไขการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปละคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการยื่นสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่า
การรบัสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา 
สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรร                                                          
ในวันที่  20 มกราคม  2564   โดยจะปิดประกาศไว้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า                    
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  และก าหนดวันเลือกสรรในวันที่  22 มกราคม  2564 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า  อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
     ผู้สมัครจะต้องได้รับการสรรหาและเอกสรรตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรบัสมคัร  แนบท้ายประกาศนี ้
 6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ        
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
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                    7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ีอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร    
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรร  ตามล าดับคะแนนสอบได้ในวันที่ 26 มกราคม  2564   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหว้า  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้โดย
เรียงล าดับที่ จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  โดยแยก
เป็นแต่ละต าแหน่งขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก 
และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิก  เว้นแต่ในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ผู้ใด ให้มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้าง
และแต่งตั้งไปแล้วก่อนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ได้มีอายุเกิน 1 ปี หรือก่อนการขึ้นบัญชีการสรรหา
และเลือกสรรได้ใหม่แล้วแต่กรณี  ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้นี้มี อายุครบ 1 ปี หรือ 
วันที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 7.1  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ  
  (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้ 
  (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการจ้างและแต่งตั้งภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหว้าก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้ 
  (4) ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้ไปแล้ว ให้ยกเลิก
การขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรได้ทุกบัญชีในการสรรหาและเลือกสรรครั้งเดียวกัน 
 8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า
ก าหนด  โดยไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  มีมติให้ความเห็นชอบให้จ้างและได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหว้าทราบมติแล้วเท่านั้น 
  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                   ประกาศ   ณ  วันที่  25  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 
                                                                        จรูญรัตน์  จันทร์เพ็ง 
                       (นายจรูญรัตน์   จันทร์เพ็ง) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า   
    

 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก 
  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า  ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2563 
 
ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ 
ชื่อต าแหน่ง     ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
                                        สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

จ านวน 2 อัตรา   เลขที่ต าแหน่ง 08-อ-002 , 08-อ-005 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนก่อนวัยประถมศึกษา (2-5) ให้มีความรู้ ความคิด 

ความประพฤต ิ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อม  กับพัฒนาของเด็กและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ดูแลรักษาความสะอาดให้เด็ก ดูแลโภชนาการของเด็กจัดท าสื่อการ

เรียนการสอน จัดท าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติของเด็ก  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมี
ทักษะในงานนั้น ๆ  โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง  หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ (หนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0809.4/ว 29           
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา    (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา          
เดก็เล็ก)  ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

 
ระยะเวลาการจ้าง  

 ไม่เกิน 4 ปี  สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (30 กันยายน 2567) 

 อัตราค่าตอบแทน 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 .- บาท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.-บาท  
รวมทั้งสิ้น 11,400.- บาท 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ 
ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์  

สังกัดกองช่าง    
จ านวน  2  อัตรา  เลขที่ต าแหน่ง 05-ภ-022 , 05-ภ-023 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ในการ

ใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ในการ

ใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
2. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการท างานจาก 

นายจ้างเดิมในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หรือเอกสารยืนยันรับรองประสบการณ์ 
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายก าหนด ประเภทที่ 1 ขึ้นไป 

 
ระยะเวลาการจ้าง  

 ไม่เกิน 4 ปี สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (30 กันยายน 2567) 

 อัตราค่าตอบแทน 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 .- บาท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.-บาท  
รวมทั้งสิ้น 11,400.- บาท 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
ชื่อต าแหน่ง    นักการ  

สังกัดส านักปลัด อบต. 
จ านวน  1  อัตรา  เลขที่ต าแหน่ง 01-ท-003 

 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ท าหน้าที่เก่ียวกับการรับ – ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงาน หรือนอกสถานที่  และปฏิบัติงานอื่นใด  

ซึ่งมิใช้งานเกี่ยวกับการหนังสือหรือวิชาชีพ  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ท าหน้าทีเ่กี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงาน หรือนอกสถานที่  และปฏิบัติงานอื่นใด  

ซึ่งมิใช้งานเกี่ยวกับการหนังสือหรือวิชาชีพ  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

 
ระยะเวลาการจ้าง  

 ไม่เกิน 1 ปี  สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (30 กันยายน 2564) 

 อัตราค่าตอบแทน 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 .- บาท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.-บาท                       
รวมทั้งสิ้น  10,000.- บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์  

สังกัดส านักปลัด อบต.    
จ านวน  1  อัตรา  เลขที่ต าแหน่ง 01-ท-004 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ในการ

ใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ในการ

ใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่  และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 
 

ระยะเวลาการจ้าง  
 ไม่เกิน 1 ปี  สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (30 กันยายน 2564) 

 อัตราค่าตอบแทน 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 .- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.-บาท  
 รวมทั้งสิ้น  10,000.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์  

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน  1  อัตรา   เลขที่ต าแหน่ง 01-ท-005 

 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ในการ

ใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ในการ

ใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่  และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 
 

ระยะเวลาการจ้าง  
 ไม่เกิน 1 ปี  สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (30 กันยายน 2564) 

 อัตราค่าตอบแทน 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 .- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.-บาท  
รวมทั้งสิ้น  10,000.- บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง    คนงาน  

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน  1  อัตรา   เลขที่ต าแหน่ง 01-ท-006 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
ระยะเวลาการจ้าง  

 ไม่เกิน 1 ปี  สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (30 กันยายน 2564) 

 อัตราค่าตอบแทน 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 .- บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.-บาท  
รวมทั้งสิ้น  10,000.- บาท 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง    คนงานประจ ารถขยะ  

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน  1  อัตรา  เลขที่ต าแหน่ง 01-ท-007 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอยไปท าลาย 

ยังที่ท าลาย  หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอยไปท าลาย 

ยังที่ท าลาย  หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

ระยะเวลาการจ้าง  
 ไม่เกิน 1 ปี  สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (30 กันยายน 2564) 

 อัตราค่าตอบแทน 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 .- บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.-บาท  
รวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ข.  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
******************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
2 ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือ 

ทักษะเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

 
3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 100 โดยทดสอบทักษะประสบการณ์

และสัมภาษณ์ 
 รวม 300  

 
ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 100) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
 1. ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อ 
ความเรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาและวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ 
 2. วิชาภาษาไทย 
 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ความรู้ในทางการศึกษา อย่างเหมาะสมอแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางกราชการ พ.ศ. 2540 
  6. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
  9. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 



 
 

ภาคผนวก ข.  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
******************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 
 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
2 ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือ 

ทักษะเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

 
3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 100 โดยทดสอบทักษะประสบการณ์

และสัมภาษณ์ 
 รวม 300  

 
ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
 1. ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อ 
ความเรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาและวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ 
 2. วิชาภาษาไทย 
 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ความรู้ในทางการศึกษา อย่างเหมาะสมอแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางกราชการ พ.ศ. 2540 
  6. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 

 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข.  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
******************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง นักการ 
 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
2 ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือ 

ทักษะเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

 
3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 100 โดยทดสอบทักษะประสบการณ์

และสัมภาษณ์ 
 รวม 300  

 
ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
 1. ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อ 
ความเรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาและวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ 
 2. วิชาภาษาไทย 
 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ความรู้ในทางการศึกษา อย่างเหมาะสมอแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางกราชการ พ.ศ. 2540 
  6. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 

 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข.  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
******************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
2 ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือ 

ทักษะเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

 
3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 100 โดยทดสอบทักษะประสบการณ์

และสัมภาษณ์ 
 รวม 300  

 
ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
 1. ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อ 
ความเรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาและวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ 
 2. วิชาภาษาไทย 
 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ความรู้ในทางการศึกษา อย่างเหมาะสมอแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางกราชการ พ.ศ. 2540 
  6. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 

 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข.  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
******************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง คนงาน 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
2 ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือ 

ทักษะเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

 
3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 100 โดยทดสอบทักษะประสบการณ์

และสัมภาษณ์ 
 รวม 300  

 
ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
 1. ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อ 
ความเรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาและวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ 
 2. วิชาภาษาไทย 
 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ความรู้ในทางการศึกษา อย่างเหมาะสมอแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางกราชการ พ.ศ. 2540 
  6. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข.  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
******************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
 
ต าแหน่ง คนงาน 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
2 ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือ 

ทักษะเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

 
3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 100 โดยทดสอบทักษะประสบการณ์

และสัมภาษณ์ 
 รวม 300  

 
ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
 1. ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อ 
ความเรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาและวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ 
 2. วิชาภาษาไทย 
 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ความรู้ในทางการศึกษา อย่างเหมาะสมอแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางกราชการ พ.ศ. 2540 
  6. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 



 
 


