
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63 
*************************************************************** 

  

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า   มีความประสงค์จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕62 จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘,ข้อ ๑๙,ข้อ 20 
และข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 12  กรกฎาคม ๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕59 และหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๗  ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง
และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีทักษะ) 
       1.1  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จ านวน 1  อัตรา 

๒. คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
๒.๑. คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้ซึ่งจะได้รับการท าสัญญาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานงาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้ 

       (๑)  มีสัญชาติไทย 
       (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
       (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย    
       (4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  

หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
ไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเพ่ิมเติมส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

           (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

           (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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                (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

      (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ            
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

      หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ท าสัญญาจ้าง
จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบ
และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือก เพ่ือสั่งจ้างแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือของกรมสาร
บรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของ
ค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตรงตาม

หนังสือส านัก ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 37 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2547 รายละเอียดตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)      

3.  อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ และระยะเวลาในการจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (ตามภาคผนวก ค.) 

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน      

๒๕62  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล     
บ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐54-553082 

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน 

พร้อมส าเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่รับ    
สมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ) และระเบียนแสดงผล   
การเรียน (Transcript) ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง     
ที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนา โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันที่ปิดรับ
สมัครคือ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562       จ านวน  1  ฉบับ 

ในกรณีที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิการศึกษา อนุโลมให้
ผู้สมัครฯ ใช้ส าเนาใบรับรองของสถานศึกษา โดยระบุว่า “ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วแต่รอการอนุมัติ
วุฒิการศึกษาได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาไว้ด้วยและต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับ
สมัคร” 
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(2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
(3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  ๑  ฉบับ 
(4)  ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก .พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.

๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด (ปรากฏตาม ข้อ ๒.๑ (๔) ซึ่งออก
ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย       จ านวน ๑ ฉบับ 

(๕)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และให้ผู้สมัครลงนามไว้หลังรูป   จ านวน ๓  รูป  

(6)  ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด. 9) (ถ้ามี) 
(7) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งรับรองว่ามีทักษะ     

ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี           จ านวน  1  ฉบับ 
(8)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี)  
ทั้งนี้ ส าเนาภาพถ่ายเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษขนาด A ๔ เท่านั้น และให้

ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อพร้อมเขียนตัวบรรจงในวงเล็บก ากับไว้ทุกฉบับ 
ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป 

และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการ
สั่งจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมสอบ

จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ) 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 15 

พฤศจิกายน ๒๕62 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

8. หลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือกและการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
  8.1 การสอบข้อเขียน ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา ๐๙.๐0  – 10.3๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

8.2 การสอบข้อเขียน ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน)  ในวันที่  18 พฤศจิกายน 2562  ระหว่างเวลา 10.30–11.3๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

8.3 การสอบสัมภาษณ์ ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

8.4 ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกราย รายงานตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกตั้งแต่เวลา 08.30 – 
09.00 น. ถ้าไม่มาตามก าหนดเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

 
/โดยวิธี... 
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โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ แจะจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจให้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและพฤติกรรมอื่นๆ 

รายละเอียดตามหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) ท้ายประกาศนี้        
8.5 ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า และ 

http://www.banlao.go.th และ Facebook : อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2562  

9. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสอบตามหลักสูตร        
ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ จะเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ในภาคความเหมาสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เท่านั้น  

10. การประเมินผลการสอบคัดเลือกได้ 
๑๐.๑  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงตามล าดับ

ที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน  ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า    

๑๐ .๒  การขึ้นบัญชีผู ้สอบคัดเลือกได้ จะขึ ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี   
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้ง
นี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้ว
ก่อนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้น
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้นี้มีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๑๐.๓  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู ้สอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น อัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ 

(1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่

องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
    (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่สั่งจ้างและแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่สอบได ้

(๔) ผู้นั้นได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

/10.4 ผู้ใดถูก... 
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๑๐ .๔  ผู ้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู ้นั ้นไว้ในบัญชีผู ้สอบคัดเลือกได้บัญชีใดไปแล้ว ถ้า
บัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก และองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้ส าหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เนื่องจากไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และ
ประสงค์จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สอบได้ และบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นั้นยังไม่ยกเลิกให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะสั่งจ้างและแต่งตั้งในครั้งต่อไป 

11. การท าสัญญาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละ

ต าแหน่ง ตามต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าและได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้าง
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ก าหนด ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่      

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ด าเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูป ของคณะกรรมการ
โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ
ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานยุติธรรม  และโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี อย่าหลงเชื่อ หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้
สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้โปรดแจ้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก ฯ ได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ    ณ   วันที่  25  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕62 

 
     สิบเอก 
                    ( วินัย   เทพสาธร ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงานของต าแหน่งที่เปิดสอบ 

*********************************************** 
ต าแหน่งที่รับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีทักษะ) 

1.ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก     

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะ

ตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. คุณวุฒิวุฒิการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

หรือเทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี้ หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
2. มีทักษะเฉพาะบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 

 ๕ ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ  โดยมีหนังสือ
รับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะ
บุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  
  

 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
รายละเอียดตามหลักสตูรและวธิีการสอบคัดเลอืก 

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

1. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างภารกิจ แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ข้อสอบจ านวน 50 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน ดังนี้ 

๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
๒)  พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
๓)  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  4)  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
  5)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
  6)  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
- ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ข้อสอบจ านวน 50 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
  (2) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  (3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ   
  (4) ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย       
การอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู่ของกรมอนามัย 
       (5) ความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก เช่น จิตวิทยาเด็ก , พัฒนาการเด็ก,คุณธรรมหรือ
หลักธรรมในการดูแลเด็ก 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

(1) การสาธิตการจัดประสบการณ์ ทักษะการควบคุมชั้นเรียน 
(2) การแต่งกาย  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา  
(3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
(4) มนุษยสัมพันธ์                       
(5) ทัศนคติ แรงจูงใจ 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค. 
อัตราคา่ตอบแทน สิทธปิระโยชน์ และระยะเวลาในการจ้าง  

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

 อัตราค่าตอบแทน 
 - ได้รับค่าตอบแทน ขั้น 9,400 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวที่ได้รับตามสิทธิ 

สิทธิประโยชน์     
            - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง  
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 มกราคม 2554  

ระยะเวลาในการจ้าง 
- มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจะเรียกผู้ที่ผ่าน

การสรรหาและเลือกสรรตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ มาท าสัญญาจ้างภายหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดแพร่ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
 
 
 
 
 


