
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช  

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
(๑.๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ 
  วัฒนธรรม   จำนวน ๑ อัตรา 

(๑.๒) พนักงานจ้างท่ัวไป 
- ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  จำนวน ๒ อัตรา 

รายละเอียดตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก ) 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ   

สรรหาและการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป   

(๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ป ี
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่ 
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วน
ตำบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ 

(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง  
 หมายเหตุ ๑. ผู้ที่แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เมื่อนำหนังสือจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราชไปตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจภูธรแล้ว ถ้าหากผลการตรวจสอบ
พิมพ์ลายนิ้วมือปรากฏว่าท่านมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราชจะบอกเลิก
สัญญาจ้างในทันท ี
     ๒. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ 
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 
๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู ้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตำบลไชยราช ยื ่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ตั ้งแต่วันที ่ ๑๓ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔           
ณ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวัน
และเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๖๙๔๖๑๙  

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและไม่

เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป ให้ผู้สมัครสอบเขียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่สมัคร ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
  (๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ         

(๔)  สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่
ได้สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันที่รับสมัครวันแรกตามประกาศนี้ จำนวน ๑ ฉบับ      

(๕)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบลกำหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๖)  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท  
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๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
  ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน  
วันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๔   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย       
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช จะทำการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 

ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)           
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ดังนี้ 

๑) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
๓ ) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน

สอบที่ได้ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอ  บางสะพาน
น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กำหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  

๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราชกำหนด ทั้งนี้

จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนตามระเบียบฯ 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒  เดือนสิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
          
                (นายประทีป  ทั่งศรี) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
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(ผนวก ก) 
 

รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

* * * * * * * * * * * * 
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑.๑ จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน 

เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กำหนด 
  ๑.๒ รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทำงบประมาณ 
ประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก
จ่ายเงิน 

๑.๓ ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการ 
รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 

๑.๔ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและ 
บัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการ
ต่างๆ ทางการเงินและบัญชี 

๑.๕ ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความ 
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 

๑.๖ ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว้ 
 
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้อง
มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
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 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางบัญชี พณิชยการ 
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (ฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป 
    (๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม 
    (๒) ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
       - การคิดคำนวณ อนุกรม การสรุปความ จับประเด็น วิเคราะห์
เหตุการณ์ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
    (๓) ด้านภาษาไทย ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา 
การอ่านจับใจความ สรุปความ การตีความ การเลือกใช้ภาษา กลุ่มคำ 
การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
    (๔) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
    (๕) พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
    (๖) ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
    (๑) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ 
    (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท.
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (๓) กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
    (๔) ความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
   ๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   ๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
   ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 

๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

 
 
โดยสอบสัมภาษณ ์
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

รวม ๒๐๐  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
๑.   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๒.   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
๓.   ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน ๓ ปี  
๔.   อัตราค่าตอบแทน    

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิ 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน     เดือนละ   ๙,๔๐๐  บาท 
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิ 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน     เดือนละ  ๑๐,๘๔๐  บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน     เดือนละ  ๑๑,๕๐๐  บาท 

๕.   สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ของคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล) 
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(ผนวก ก) 
 

รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

* * * * * * * * * * * * 
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป 
ชื่อตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมกับพัฒนาการของเด็ก และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   มีหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา ให้ความรู้ 
ความคิด ความประพฤติและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กได้มีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ตลอดจนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 ๑. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๒. มีสุขภาพแข็งแรง 
 ๓. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
 ๔. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ 
 ๕. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ 
     จะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
 ๖. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 
  
๓. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 ๑. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได้ 
 ๒. สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้ 
 ๓. สามารถจัดโภชนาการสำหรับเด็กได้ 
 ๔. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
 ๕. มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 
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๔. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป 
    (๑) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม 
    (๒) ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
       - การคิดคำนวณ อนุกรม การสรุปความ จับประเด็น วิเคราะห์
เหตุการณ์ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
    (๓) ด้านภาษาไทย ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา 
การอ่านจับใจความ สรุปความ การตีความ การเลือกใช้ภาษา กลุ่มคำ 
การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
    (๔) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
    (๕) พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
    (๖) ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
    (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    (๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปัจจุบัน) 
    (๓) พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    (๔) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    (๕) ความรู้ในการบริหารจัดการ ศพด.ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ การอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานดำเนินงาน ศพด.ของ อปท.มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของ ศพด.
ของ อปท.และมาตรฐาน ศพด.น่าอยู่ของกรมอนามัย 
   (๖) ความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก เช่น จิตวิทยาเด็ก,พัฒนาเด็ก,
คุณธรรมหรือหลักธรรมในการดูแลเด็ก 
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
   ๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   ๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
   ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 

๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

โดยวิธกีารสอบข้อเขียน  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โดยสอบสัมภาษณ ์
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

รวม ๒๐๐  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

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

๑.   ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๒.   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) 
๓.   ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน ๑ ปี  
๔.   ค่าตอบแทน   ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวรายเดือน 
๕.   สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ของคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล) 
 
 
 
 


