
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

........................................ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 6 ต าแหน่ง  8 อัตรา   
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ , ๑๙ และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง          
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  1) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี   จ านวน  1 อัตรา 
  2) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      จ านวน  1 อัตรา 
  3) ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง   จ านวน  1 อัตรา 
  4) ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์     จ านวน  1 อัตรา 
 

 พนักงานจ้างทั่วไป 
  1) ต าแหน่ง  คนงาน       จ านวน  2 อัตรา  
  2) ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ     จ านวน  2 อัตรา 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้ท่ีมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
     - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
     - วัณโรคระยะอันตราย 
     - โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
     - โรคยาเสพติดให้โทษ 
     - โรคพิษสุราเรื้อรัง  
 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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 (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 หมายเหตุ  ผู้ท่ีจะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างซึ่งขาดคุณสมบัติท่ัวไป ข้อ 5   
ข้อ 6 และข้อ 9 มีสิทธิสมัครได้แต่ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 

 2.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทน 
       ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้  
 

3. การรับสมัคร 
 

 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 - ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร
และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565  ถึงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565  ในวันและเวลาราชการ (ต้ังแต่เวลา 08.30 น. 
– 16.30 น.) และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-7328-5111 หรือ ดูรายละเอียดได้ท่ี  
www.iyerweng.go.th 
 

 3.2 หลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด ๑ นิ้ ว  ถ่ ายครั้ ง เ ดียว ไม่ เกิน ๖ เ ดือน                                                  
     จ านวน  ๓ รูป (พร้อมท้ังเขียนช่ือ – สกุล หลังรูปถ่าย) 
 2) ส าเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)                   จ านวน  1 ฉบับ 
 3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)        จ านวน  1 ฉบับ 
 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)                           จ านวน  1 ฉบับ 
 5) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย        จ านวน  ๑ ฉบับ 
 6) ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก         จ านวน  1 ฉบับ 
      (กรณีต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์) 
 7) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล      
             (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจประเภททักษะ(พนักงานขับรถยนต์,  
            พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง) ต้องมีประสบการณ์ขับรถประเภทนั้น ๆ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี และมี       
            หนังสือรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีจากหน่วยงานเดิมไม่น้อยกว่า 5 ปี        จ านวน  1 ฉบับ 
 (ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครฯ รับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อทุกหน้าเอกสาร) 
 

 3.3 วิธีการสมัครสอบแข่งขัน 
    1) ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา 
    2) ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเองแล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการ
สมัครตามท่ีก าหนด 
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 3.5 เง่ือนไขการรับสมัครสอบแข่งขัน 
      ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
      ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวหากตรวจ
พบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น 
และหากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ
เอกสารท่ีใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิท่ีใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบล 
อัยเยอร์เวง จะไม่รับสมัครหรืออาจถอนชื่อสมัครจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหรือบัญชี
ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ตามแต่กรณี 
  

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร    
     ผู้สมัครฯ ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต าแหน่งละ 100.-บาท 
โดยช าระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร (เมื่อการสมัครเสร็จส้ิน ไม่มีสิทธิเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ ท้ังส้ิน) 
 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง จะประกาศรายช่ือและหมายเลขประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบ โดยจะเรียงตามล าดับการสมัคร โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง และ
ทางเว็บไซต์ www.iyerweng.go.th   วันที่ 9 มิถุนายน 2565   
 5.2 วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
      - สอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์ วันท่ี  13 มิถุนายน 2565             
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 5.3 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
      - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 โดยปิดประกาศ ณ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และทางเว็บไซต์ www.iyerweng.go.th  
       

 5.4. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
     (1) ผู้เข้าสอบต้องไม่น าต ารา เอกสาร เครื่องมือส่ือสาร หรือเครื่องมืออื่นใดเข้าห้องสอบเว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากกรรมการ 
     (2) ผู้เข้าสอบจะเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหากกรรมการเรียกผู้สมัครสอบแข่งขัน
รายใด 15 นาที และผู้นั้นไม่เข้าห้องสอบให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิสอบ โดยเข้าสอบตามล าดับท่ีสมัคร 
     (3) ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรสมัครสอบมาในวันสอบ หากลืมบัตรดังกล่าว
จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
     (4) แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรงและสวมรองเท้าหุ้มส้น หากผู้ใดแต่งกายไม่สุภาพ 
จะไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
     (5) ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ วัน เวลา สถานท่ี ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
การประกาศผลสอบตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 - สอบข้อเขียน    จ านวน 100 คะแนน 
 - สอบสัมภาษณ์  จ านวน 100 คะแนน 
 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
 ก าหนดให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องได้รับคะแนนดังนี้ 
 - สอบข้อเขียน  ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 - สอบสัมภาษณ์  ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

8. การประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงตามล าดับ
คะแนนสอบท่ีได้ โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ มีก าหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ หากมีต าแหน่งว่างลง องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวงจะน าบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรได้มาบรรจุตามต าแหน่งท่ีว่างได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถให้บุคคลท่ีมีสมรรถนะใน
เรื่องเดียวกันได้ 
 

9. การท าสัญญาจ้าง     
 - ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีในล าดับท่ี 1 จะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ตามท่ีก าหนด หากมีการสละสิทธิ์ให้ผู้ท่ีได้รับการขึ้นบัญชีในล าดับถัดไปตามล าดับและองค์การ
บริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกท าสัญญาจ้างหากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ยะลาได้พิจารณาตรวจสอบแล้วไม่เห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง โดยผู้
เข้าสอบหรือผู้ท่ีผ่านการสอบจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน โดยให้ถือว่าผู้เข้าสอบทุกคน
ได้รับทราบเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้แล้ว 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันท่ี  20  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 

                    
 
                      (นายซอลาฮุดดีน  ยาญา) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

 

ต าแหน่ง ลักษณะงานโดยท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

 
- ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบั ติ ค่อนข้างยาก
เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและ
การบัญชีท่ัวไปของส่วนราชการ เช่น 
การตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญคู่
จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงาน การบัญชี 
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
การขอ จัดต้ังงบประมาณ รายรับ -
รายจ่ายประจ าปี  ท าหนังสือช้ีแจง 
โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณา
จัดสรร งบประมาณรายจ่าย และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 
บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะ
ทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น 
ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
หรื อ เ ที ยบ ไ ด้ ใ นร ะ ดับ เ ดี ยวกั น  ใ น
ส า ข า วิ ช า ท า ง บั ญ ชี  พ า ณิ ช ย ก า ร 
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการ
ท่ัวไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การ
จัดการท่ัวไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งน้ีได้ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การ
บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ส าหรับ
ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ค่าตอบแทน 
อัตราเดือนละ 
 11,500 บาท  
2. เงินเพ่ิม การครองชีพ
ชั่วคราว อัตราเดือนละ 
 1,785  บาท 
3. ค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนฯ อัตราเดือนละ 
 2,500 บาท 
 

รวม 15,785 บาท 
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ต าแหน่ง ลักษณะงานโดยท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

 
- ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้าซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบั ติ เกี่ ยวกับ 
ต ร ว จ  ท ด ส อ บ  ส ร้ า ง  ซ่ อ ม 
ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ัง และ
บ ารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้า ค านวณ
ราคาและประมาณราคาในการ
ด าเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา 
เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น หรือต าแหน่งท่ีปฏิบัติงาน
บริหารด้านช่างไฟฟ้าในฐานะ
หั วห น้าห น่วยงานระ ดับกอง 
แ ผ น ก  แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย หั ว ห น้ า
หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทาง เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ า  เทคนิค
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและ
ปรับอากาศ ไฟฟ้ าก า ลั งอิ เ ล็ กทรอ นิกส์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี โ ท ร ค ม น า ค ม  เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งน้ีได้ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่อง
เย็นและปรับอากาศไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี โ ท ร ค ม น า ค ม  เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งน้ีได้ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ
คุณวุฒิอย่ างอื่ นท่ี เ ทียบได้ไม่ ต่ ากว่า น้ี ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่อง
เย็นและปรับอากาศไฟฟ้าก าลังอิเล็กทรอนิกส์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี โ ท ร ค ม น า ค ม  เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งน้ีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ค่าตอบแทน 
อัตราเดือนละ 
 11,500 บาท 
 2. เงินเพ่ิม การครอง
ชีพชั่วคราว  
อัตราเดือนละ    
1,785  บาท 
3. ค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือนฯ อัตราเดือน
ละ 2,500 บาท 
 

รวม 15,785 บาท 
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ต าแหน่ง ลักษณะงานโดยท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
3. พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง 
 

- ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไข
ขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใน
ชนิดหน่ึงท้ายมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งน้ี หรืองานอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

1. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าท่ีและเคยขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายและ 
    ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ช านาญงานในหน้าท่ีและเคยขับเครื่องจักรกล
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 
 

1. ค่าตอบแทน  
อัตราเดือนละ 15,000 
บาท 
2. ค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือนฯ อัตราเดือน
ละ 2,500 บาท 
 
รวม 17,500 บาท 

พนกังานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานขับรถยนต์ 

 
- ขับรถยนต์ส่วนกลาง ดูแลรักษา
ความสะอาด บ ารุงรักษา ตรวจ
ส ภ า พ ต า ม คู่ มื อ ร ถ  แ ก้ ไ ข
ข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์
ส่วนกลาง และปฏิบั ติ งานอื่ น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
- มีความรู้ความสามารถและความช านาญงาน
หน้าท่ีและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมาย 

 
1. ค่าตอบแทน 
อัตราเดือนละ 
 9,400 บาท 
2. เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว อัตราเดือนละ 
 2,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือนฯ อัตราเดือน
ละ 2,500 บาท 
 
รวม 13,900 บาท 
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ต าแหน่ง ลักษณะงานโดยท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
พนกังานจ้างทั่วไป 
5. คนงาน 
 

- ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป
และปฏิบัติงานตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 

1. ค่าตอบแทน  
อัตราเดือนละ 9,000 
บาท 
2. เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว อัตราเดือนละ 
1,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือนฯ อัตราเดือน
ละ2,500 บาท 
 
รวม 12,500 บาท 
 
 
 

พนกังานจ้างทั่วไป 
4. คนงานประจ ารถขยะ 

 
- ปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอย
ตามอาคารบ้านเรือนและท่ีรองรับ
ขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอยไป
ท าลายยังท่ีท าลายหรืองานอื่นใด
ท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

 
1. ค่าตอบแทน  
อัตราเดือนละ 9,000 
บาท 
2. เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว อัตราเดือนละ 
1,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือนฯ อัตราเดือน
ละ 2,500 บาท 
 
รวม 12,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    1.1 ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการ
ให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์
เหตุการณ์ สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือให้หาแนวโน้ม
ความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็น 
    1.2 ภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การอ่านและท าความเข้าใจกับบทความ
หรือข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วตอบค าถาม รวมถึงการสรุปความและตีความ
ด้วย การใช้ภาษา การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา การเรียงความ 
 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
    2.1 ความรู้ในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
    2.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ดังนี้ 
         1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงจนปัจจุบัน 
        3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
        4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
        5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
        6) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

3. สอบสัมภาษณ์ 
    - ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์  
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์ 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    1.1 ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการ
ให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์
เหตุการณ์ สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือให้หาแนวโน้ม
ความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็น 
    1.2 ภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การอ่านและท าความเข้าใจกับบทความ
หรือข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วตอบค าถาม รวมถึงการสรุปความและตีความ
ด้วย การใช้ภาษา การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา การเรียงความ 
 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
    2.1 ความรู้ในงานทางช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
    2.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ดังนี้ 
         1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
        2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
        3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
        4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
        6) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

3. สอบสัมภาษณ์ 
    - ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์  
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์  
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พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    1.1 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
    1.2 ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.3 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
    1.4 ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
    2.1 ความรู้ในงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
    2.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ดังนี้ 
         1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
        2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
        3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
        4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
3. สอบสัมภาษณ์ 
    - ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์  
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พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    1.1 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
    1.2 ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.3 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
    1.4 ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
    2.1 ความรู้ในงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
    2.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ดังนี้ 
         1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
        2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
        3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
        4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
3. สอบสัมภาษณ์ 
    - ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
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สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์  
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พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    1.1 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
    1.2 ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.3 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
    1.4 ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
    2.1 ความรู้ในงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
    2.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ดังนี้ 
         1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
        2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
        3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
        4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
3. สอบสัมภาษณ์ 
    - ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 

100 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์  
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พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    1.1 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
    1.2 ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.3 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
    1.4 ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
    2.1 ความรู้ในงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
    2.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ดังนี้ 
         1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
        2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
        3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
        4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
3. สอบสัมภาษณ์ 
    - ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์  
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