
 
 

 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป�นพนักงานจ!าง 

ครั้งท่ี 1 ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2562 
……………………………… 

 

  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  อําเภอป�าบอน  จังหวัดพัทลุง จะดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือสั่งจ�างและแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�าง ครั้งท่ี 1  ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 5 อัตรา   
    อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4 ข�อ 18, 19, 20 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) เรื่อง หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี    
30 มิถุนายน 2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ   
สรรหาและเลือกสรรเป&นพนักงานจ�างขององค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� ดังต�อไปนี้ 

1. ตําแหน�งท่ีรับสมัคร 
1.1 ประเภท พนักงานจ�างตามภารกิจ  จํานวน 2 ตําแหน�ง  

ตําแหน�ง  ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก(ผู�มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1  อัตรา 
ตําแหน�ง  ผู�ดูแลเด็ก (ทักษะ)         จํานวน  1  อัตรา 

1.2 ประเภท พนักงานจ�างท่ัวไป  จํานวน 1 ตําแหน�ง  
ตําแหน�ง  คนงานท่ัวไป จํานวน  3 อัตรา 

 

  2. ผู!ซ่ึงจะได!รับการจ!างเป�นพนักงานจ!าง ต!องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต!องห!าม ดังต�อไปนี้ 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

     ผู� ซ่ึงจะได�รับการจ�างเป&นพนักงานจ�างต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต�องห�าม       
ตามหมวด 1 ข�อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง)    
เรื่อง หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�างลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2547 ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป)บริบูรณ	และไม�เกินหกสิบป) 
(3) ไม�เป&นบุคคลล�มละลาย 
(4)   ไม�เป&นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือจิตฟHIนเฟJอน 

ไม�สมประกอบหรือเป&นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป&นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น สําหรับพนักงาน
ส�วนตําบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป&นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป&นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม�เป&นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรค-
การเมือง 

/(6)ไม�เป&น... 
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(6) ไม�เป&นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
(7) ไม�เป&นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทําความผิด      

ทางอาญา เว�นแต�เป&นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม�เป&นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(9) ไม�เป&นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม�สามารถสมัครและไม�อาจให�เข�ารับการสรรหาและเลือกสรร
เพ่ือแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�างได� ท้ังนี้ ตามหนังสือ ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 ออกตาม
ความในข�อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  22 กันยายน 2521 หากสมัครแล�วบวชเป&นพระภิกษุหรือ
สามเณรในภายหลังระหว�างดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ก็จะไม�อนุญาตให�เข�ารับการสรรหาและเลือกสรร 
หากยังครองสมณเพศอยู� ในวันสรรหาและเลือกสรร   

“อนึ่ง ผู�ท่ีผ�านการสรรหาและเลือกสรรเป&นพนักงานจ�าง ในวันทําสัญญาจ�างจะต�องไม�เป&นผู� 
ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง ผู�บริหารท�องถ่ิน คณะ
ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน ” 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
 พนักงานจ!างตามภารกิจ  ตําแหน�ง  ผู!ช�วยครูผู!ดูแลเด็ก  จะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน�ง  ดังนี้  
  1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา
ศึกษาศาสตร	เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กําหนดเป&นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ 

  2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา
ศึกษาศาสตร	 และได�ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินติดต�อกัน
มาแล�วไม�น�อยกว�า 3 ป) โดยมีหนังสือรับรองจากหน�วยงาน ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีได�ปฏิบัติงาน  

  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช�แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี 
คุรุสภาออกให�เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีสอน 
 

  พนักงานจ!างตามภารกิจ ตําแหน�ง ผู!ดูแลเด็ก(ทักษะ) จะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�ง  ดังนี้ 

-จะต�องเป&นผู�มีความรู� ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม�ตํ่ากว�า 5 ป) และ
ทักษะของบุคคลดังกล�าวจะต�องสามารถพิสูจน	ให�เห็นถึงความมีทักษะของงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ
ทํางานจากนายจ�างหรือหน�วยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีได�ปฏิบัติ และระบุว�า “ได�ปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ป) มาแล�วไม�ต่ํากว�า 5 ป)” 

 

พนักงานจ!างท่ัวไป  ตําแหน�ง  คนงานท่ัวไป จะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง ดังนี้ 
มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  

 

                    อนึ่ง ให�ผู�สมัครตรวจสอบและรับรองว�าเป&นผู� ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังปรากฏว�ามีผู�สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล�าว           
ไม�ครบถ�วน องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�จะถือว�าเป&นผู�ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครฯ และไม�มีสิทธิได�รับ
การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งพนักงานจ�าง 

/3. ลักษณะ... 
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3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หน!าท่ีและความรับผิดชอบ และค�าตอบแทน 
  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
4. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผู�ประสงค	ท่ีจะสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�าง      
ครั้งท่ี  1  ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2562  ให�ยื่นใบสมัครพร�อมหลักฐานด�วยตนเอง โดยกําหนดรับสมัคร      
ตั้งแต�วันท่ี  26 พฤศจิกายน  2561 – 7 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)            
ณ  สํานักงานปลัด องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีท่ีทําการ
องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  โทรศัพท	หมายเลข 074-673908 ต�อ 15 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีใช!ในการสมัคร ผู�สมัครต�องยื่นใบสมัครด�วยตนเองต�อเจ�าหน�าท่ี             
รับสมัคร พร�อมเอกสารและหลักฐาน ดังต�อไปนี้ 

(1) สําเนาคุณวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ�ามี)  โดยจะต�องสําเร็จการศึกษา
และได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปUดรับสมัคร จํานวน 1 ชุด 

(2) สําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
(4) รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก และไม�ใส�แว�นตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว ถ�ายครั้งเดียวกันไม�เกิน ๑ ป)  

(นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป และให�ผู�สมัครลงนามหลังรูปถ�ายด�วย 
(5) ใบรับรองแพทย	ปริญญา ซ่ึงแสดงว�าไม�เป&นโรคท่ีต�องห�ามตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนด

โรคท่ีเป&นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับพนักงานส�วนตําบล (แพทย	ออกให�ไม�เกิน ๑  เดือน)  จํานวน ๑ ฉบับ  
(6) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ�างหรือหน�วยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลา

ท่ีปฏิบัติงาน ไม�ต่ํากว�า ๕ ป' (เฉพาะตําแหน�ง ผู�ดูแลเด็ก(ทักษะ))  จํานวน ๑ ฉบับ 

(7) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช�แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี
คุรุสภาออกให�เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีสอน (เฉพาะตําแหน�ง ผู�ดูแลเด็ก(ทักษะ)) (ถ�ามี)  จํานวน  1  ฉบับ 

(8) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆเช�น ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส/หย�า  
(9) เอกสารทุกฉบับให�ใช�กระดาษ A๔ และรับรองสําเนาถูกต�องทุกฉบับ   

             

 6. ค�าธรรมเนียมในการสมัคร  
     ผู�สมัครจะต�องเสียค�าธรรมเนียมการสมัครโดยชําระในวันสมัคร (เม่ือสมัครแล�วค�าธรรมเนียมการ
สมัครจะไม�คืนให�ไม�ว�ากรณีใดๆ) มีอัตราในการสมัคร ดังต�อไปนี้ 
  6.1 ผู� ท่ีสมัครสอบในตําแหน�งผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก  ผู�สมัครต�องเสียค�าธรรมเนียมสมัคร                           
ในอัตรา 3๐๐.-  บาท  
  6.2 ผู� ท่ีสมัครสอบในตําแหน�งผู� ดูแลเด็ก(ทักษะ)  ผู�สมัครต�องเสียค�าธรรมเนียมสมัคร                           
ในอัตรา 2๐๐.-  บาท  
  6.3 ผู� ท่ีส มัครสอบในตําแหน�งคนงานท่ัวไป ผู�ส มัครต�องเสียค�าธรรมเนียมสมัคร                           
ในอัตรา 1๐๐.-  บาท  
 

 7. การประกาศรายช่ือผู!มีสิทธิเข!ารับการสรรหาและเลือกสรร  
     องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร       
ในวันท่ี  11  ธันวาคม  2561 โดยปUดประกาศไว� ณ ป[ายประชาสัมพันธ	องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
และทาง www.wangmai.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีงานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด  
โทร 074-673908 ต�อ 15      

/(8). กําหนด…  
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8. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสรรหาและเลือกสรร 

               กําหนดสอบข�อเขียน ประกาศผลการสอบข�อเขียน และสอบสัมภาษณ	 ณ  ท่ีทําการองค	การบริหาร-
ส�วนตําบลวังใหม�  ในวันท่ี 12 ธันวาคม  2561 ดังนี้ 
 8.1 ตําแหน�ง ผู!ช�วยครูผู!ดูแลเด็กและผู!ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
 เวลา 09.30 - 10.30 น.  สอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  
 เวลา 10.30 – 12.00 น. และภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข)  
                เวลา 13.30  น. เป&นต�นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (สัมภาษณ	) 
 8.2 ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป 
 เวลา 10.00 น. เป�นต!นไป  สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (สัมภาษณ	) 
 

           9. การประกาศรายช่ือผู!ผ�านการสรรหาและเลือกสรร 
               องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี    
14  ธันวาคม 2561  โดยปUดประกาศไว�  ณ  ป[ายประชาสัมพันธ	องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�          
และทาง www.wangmai.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีงานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด       
โทร 074-673908 ต�อ 15   
    

10. หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
    (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 
 

 11. เกณฑ�การตัดสิน 
      การตัดสินว�าผู�ใดเป&นผู�ผ�านการเลือกสรร  ให�ถือเกณฑ	ว�าต�องเป&นผู�ผ�านการประเมินสมรรถนะ คะแนน  
ในแต�ละภาคท่ีประเมินตามหลักสูตรไม�ต่ํากว�าร�อยละ60 
 

 12. การข้ึนบัญชีผู!ผ�านการเลือกสรร 

       12.1 การข้ึนบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรร จะเรียงลําดับท่ีจากผู�สอบได�คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับถึงตํ่าสุด ในกรณีท่ีผู�สอบได�คะแนนรวมเท�ากัน ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง
มากกว�า เป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�งเท�ากัน ผู�ได�คะแนนความรู�
ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งมากกว�าเป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�
เฉพาะตําแหน�งเท�ากัน ผู�ท่ีได�คะแนนในภาคความรู�ความสามารถท่ัวไปมากกว�าเป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า      
ถ�ายังคงได�คะแนนเท�ากันอีกก็ให�ผู�ท่ีได�รับเลขประจําตัวสอบก�อนเป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า 
      12.2 การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จะประกาศ
รายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับท่ีจากผู�ท่ีได�คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับถึงตํ่าสุด การข้ึนบัญชีผู�ผ�าน
การเลือกสรร จะมีอายุไม�เกิน 1 ป) นับต้ังแต�วันประกาศรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรร เว�นแต� องค	การบริหารส�วน
ตําบลวังใหม� จะมีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป&นพนักงานจ�างในตําแหน�งเดียวกันอีก และได�มีการข้ึนบัญชี
ผู�ผ�านการเลือกสรรไว�ใหม�แล�วให�ถือว�าบัญชีข้ึนไว�ก�อนเป&นอันยกเลิก 
      12.3 ในกรณีท่ีมีผู�ผ�านการเลือกสรรมากกว�าจํานวนอัตราว�าง และภายหลังมีอัตราว�างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล�ายคลึงกัน ซ่ึงองค	การบริหารส�วนตําบลพิจารณาแล�วเห็นว�าสามารถใช�บุคคลท่ีมี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได� นายกองค	การบริหารส�วนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบล ก็อาจพิจารณาสั่งจ�างผู�ผ�านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรรท่ียังไม�หมดอายุก็ได� 
 
 

13. การสั่งจ�าง... 
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13. การส่ังจ!างและแต�งตั้ง 
       องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จะสั่งจ�างและแต�งต้ังผู�ท่ีผ�านการเลือกสรรในตําแหน�ง พนักงาน
จ�างตามภารกิจ  ระยะเวลาการจ�างไม�เกินคราวละ 3 ป) และพนักงานจ�างท่ัวไป ระยะเวลาจ�างไม�เกินคราวละ  
1 ป) ตามลําดับท่ีท่ีได�ประกาศข้ึนบัญชีไว� และได�ตรวจสอบแล�วว�าผู�ท่ีได�รับการสั่งจ�างเป&นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป
ของพนักงานจ�าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตามท่ี ก.อบต. กําหนด ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบภายหลัง
ว�าผู�ผ�านการเลือกสรรเป&นผู�ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม�ตรงตามท่ีกําหนด องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  
อาจถอนรายชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู�ท่ีผ�านการเลือกสรร  สําหรับการแต�งต้ังพนักงานจ�างตามภารกิจ
องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�จะสั่งจ�างเม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัด
พัทลุง แล�วเท�านั้น 

      จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี  8   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

       (ลงชื่อ) 
                       (นางจิราวรรณ   เพชรตีบ) 
                 นายกองค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
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เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป�นพนักงานจ!าง 

ครั้งท่ี 1 ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ช่ือตําแหน�ง   ผู!ช�วยครูผู!ดูแลเด็ก 
สังกัด    ศพด.บ!านทับม่ิงขวัญ กองการศึกษาฯ องค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
ประเภทพนักงานจ!าง  พนักงานจ!างตามภารกิจ (ระยะเวลาจ�างไม�เกินคราวละ 3 ป)) 
 หน!าท่ีและความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณ	เรียนรู� การส�งเสริมการเรียนรู� พัฒนาผู�เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา(ศูนย	พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�างๆ ดังนี้  
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ	เรียนรู� และส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนด�วย
วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน�นผู�เรียนเป&นสําคัญ  
  2.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค	และ
คุณลักษณะตามวัย 
  3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย	พัฒนาเด็กเล็ก) 
  4.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช�วยเหลือผู�เรียน 
  5.  ปฏิบัติงานความร�วมมือกับเครือข�ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  6.  ทํานุบํารุง ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล�งเรียนรู� และภูมิปHญญาท�องถ่ิน 
  7.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
ค�าตอบแทน  
 -  ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร	 หลักสูตร 4 ป)  

-  ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร	 หลักสูตร 5 ป) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาคผนวก ก) 
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ช่ือตําแหน�ง   ผู!ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
สังกัด    ศพด.บ!านควนเคี่ยม  กองการศึกษาฯ องค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
ประเภทพนักงานจ!าง  พนักงานจ!างตามภารกิจ (ระยะเวลาจ�างไม�เกินคราวละ 3 ป)) 

หน!าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณ	เรียนรู� การส�งเสริมการเรียนรู� พัฒนาผู�เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย	พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ	เรียนรู� และส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนด�วย
วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน�นผู�เรียนเป&นสําคัญ  
  2.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค	และ
คุณลักษณะตามวัย 
  3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย	พัฒนาเด็กเล็ก) 
  4.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช�วยเหลือผู�เรียน 
  5.  ปฏิบัติงานความร�วมมือกับเครือข�ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  6.  ทํานุบํารุง ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล�งเรียนรู� และภูมิปHญญาท�องถ่ิน 
  7.  ความร�วมมือกับผู�ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร�วมกันพัฒนาผู�เรียนตามศักยภาพ 
  8.  ทํานุบํารุง ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล�งเรียนรู� และภูมิปHญญาท�องถ่ิน 
  9.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
ค�าตอบแทน  
 -  ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(เดือนละ 2,000 บาท แต�เม่ือรวมกับค�าตอบแทนแล�วต�องไม�เกิน 13,285 บาท) 
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ช่ือตําแหน�ง   คนงานท่ัวไป (1 อัตรา) 
สังกัด    สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
ประเภทพนักงานจ!าง  พนักงานจ!างท่ัวไป (ระยะเวลาจ�างไม�เกินคราวละ 1 ป)) 
หน!าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 ปฏิบัติหน�าท่ีท่ีใช�แรงงานท่ัวไป  ช�วยปฏิบัติงานต�างๆภายในสํานักงานปลัด  ตลอดจนรวมไปถึงการ
ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน  และรวมไปถึงบริเวณพ้ืนท่ีสํานักงานองค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  
และคอยให�บริการแก�ประชาชน  อํานวยความสะดวก  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย  
ค�าตอบแทน  
 -  ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(1,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือตําแหน�ง   คนงานท่ัวไป (2 อัตรา) 
สังกัด    กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
ประเภทพนักงานจ!าง  พนักงานจ!างท่ัวไป (ระยะเวลาจ�างไม�เกินคราวละ 1 ป)) 
หน!าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 ปฏิบัติหน�าท่ีท่ีใช�แรงงานท่ัวไป  ช�วยปฏิบัติงานต�างๆภายในกองคลัง  ตลอดจนรวมไปถึงการดูแล
รักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน  และรวมไปถึงบริเวณพ้ืนท่ีสํานักงานองค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  
และคอยให�บริการแก�ประชาชน  อํานวยความสะดวก  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย  
ค�าตอบแทน  
 -  ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(1,000 บาท) 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
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เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป�นพนักงานจ!าง 

ครั้งท่ี 2 ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 

ช่ือตําแหน�ง   ผู!ช�วยครูผู!ดูแลเด็ก 
หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ  แบ�งออกเป�น 3 ภาค  ดังต�อไปนี้ 
 ก.  ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป  ข�อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

- ทดสอบความรู�ความสามารถวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร	  การคิดหาเหตุผล 
ความสามารถในการใช�ภาษา โดยการให�สรุปความ หรือตีความจากข�อความสั้นๆ หรือบทความ และให�
พิจารณาเลือกใช�ภาษาในรูปแบบต�างๆ จากกลุ�มคํา ประโยคหรือข�อความสั้นๆ ท่ีเหมาะสม 
 ข.  ความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง ข�อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 1.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
 1.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ินพ.ศ. 2542 
 1.3  พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  1.4  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค	การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  
 1.5  พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ	และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 1.6  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 1.7  พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 1.8  พระราชบัญญัติคุ�มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 1.8  มาตรฐานการดําเนินงานศูนย	พัฒนาเด็กเล็กขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 1.9  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
     1.10 ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา และระเบียบ  กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  
ค. สอบสัมภาษณ� ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี จากประวัติ
ส�วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบ และจากการ
สัมภาษณ	   เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น   ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน	ในการปฏิบัติงาน       
ในหน�าท่ี  ความสามารถ ประสบการณ	 ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ	 ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม      
การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม  ความคิดริเริ่มสร�างสรรค	  ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย�างอ่ืน  เป&นต�น 

 
 

 
 
 
 

(ภาคผนวก ข) 
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ช่ือตําแหน�ง   ผู!ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ  แบ�งออกเป�น 3 ภาค  ดังต�อไปนี้ 
 ก.  ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป  ข�อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  ทดสอบความรู�ความสามารถในการคิดหาเหตุผล ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ	ปHจจุบันด�าน
การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม ท่ีเหมาะสมกับความรู�ความสามารถ และทดสอบความรู�ความสามารถในการใช�
ภาษา โดยการให�สรุปความ หรือตีความจากข�อความสั้นๆหรือบทความ และให�พิจารณาเลือกใช�ภาษา         
ในรูปแบบต�างๆ จากกลุ�มคํา ประโยคหรือข�อความสั้นๆ ท่ีเหมาะสม 
 ข.  ความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง ข�อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 1.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงปHจจุบัน 
 1.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ินพ.ศ. 2542 
 1.3  พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  1.4  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค	การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  
 1.5  พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ	และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 1.6  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 1.7  พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 1.8  มาตรฐานการดําเนินงานศูนย	พัฒนาเด็กเล็กขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 1.9  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
   1.10 ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา และระเบียบ  กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  
 ค. สอบสัมภาษณ� ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี จากประวัติ
ส�วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบ และจากการ
สัมภาษณ	   เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น   ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน	ในการปฏิบัติงาน       
ในหน�าท่ี  ความสามารถ ประสบการณ	 ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ	 ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม      
การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม  ความคิดริเริ่มสร�างสรรค	  ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย�างอ่ืน  เป&นต�น 
 

 
ช่ือตําแหน�ง   คนงานท่ัวไป 
หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ  

พนักงานจ!างท่ัวไป ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป  จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน�ง (สอบสัมภาษณ	) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหลักเกณฑ	ดังนี้ 
- ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี จากประวัติส�วนตัว ประวัติ
การศึกษา   ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบ และจากการสัมภาษณ	   เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน	ในการปฏิบัติงาน ในหน�าท่ี ความสามารถ 
ประสบการณ	 ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ	 ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน 
รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค	 ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย�างอ่ืน  เป&นต�น     
 
 
 


