
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
............................................... 

 

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 3 อัตรา 

                อาศัยอํานาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล         
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

       1. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร 
         1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน่ง 
                         1.1.1  ตาํแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                            จํานวน  1  อัตรา 
                                   1) ประเภทผู้มีทักษะ 
                                   2) ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
                          1.1.2  ตําแหนง่ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า          จํานวน  1  อัตรา 
                   1.2  พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 1 ตําแหน่ง 
                          1.2.1  ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง   จํานวน  1  อัตรา  
               หมายเหต ุ  ผู้สมัครในตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ มีสิทธิเลือกท่ีจะสมัครสอบได้คนละ 1 ประเภท            
                              เท่านั้น  

 2. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัคร 
                   2.1  ผูซ้ึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
                          2.1.1  มีสัญชาติไทย 
                 2.1.2  มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ป ีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี  

          2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          2.1.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน       
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นดังนี้ 
                               1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
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                               2)  วัณโรคในระยะอันตราย 
                               3)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
                               4)  โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
                               5)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                         2.1.5  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 

          2.1.6  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
                         2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                         2.1.8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
                         2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
                   2.2  ในวันรับสมัครสอบ บุคคลผู้มาสมัครจะต้องไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในวันรับสมัครสอบ 

  3.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานของตําแหน่ง 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)       

    4.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
        4.1 ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
             (1)  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีทักษะ ซึ่งกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคลท่ีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานท่ีปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี 
โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน กําหนดให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นท่ีข้ันต่ําสุด 
อันดับ จ.1 (ปัจจุบันอัตรา 6,050.- บาท) 

             (2)  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีคุณวุฒิ ซึ่งกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กําหนดให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ดังนี ้

                  1) ผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ให้ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นท่ีข้ันต่ําสุดของอันดับ จ.3 (ปัจจุบันอัตรา 8,340.- บาท) 

                  2)  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก 
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นท่ีข้ัน 3 ของอันดับ จ.3 (ปัจจุบันอัตรา 9,140.- บาท) 

                   3)  ผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก ให้ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นท่ีข้ันต่ําสุด ของอันดับ จ.4 (ปัจจบุันอัตรา 10,190.- บาท) 
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          4.2  ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  กําหนดให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นท่ีข้ันต่ําสุด อันดับ 
จ.1 (ปัจจุบันอัตรา 6,050.- บาท) 

         4.3  ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กําหนดให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 
5,340.- บาท 

    5.  การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
                  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ท่ี สํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน ระหว่างวันท่ี  26 ธันวาคม 2554 – 10 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ  

    6.  เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
        ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
     (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 

3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจํานวน 1 รูป และติดรูปถ่ายในบัตรประจําตัวสอบ จํานวน 2 รูป 
     (2)  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 
     (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
     (4)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย จํานวน 1 ฉบับ  
     (5)  สําเนาวุฒกิารศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตําแหน่งท่ีสมัครสอบ  จํานวน 1 ฉบับ 
     (6)  หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานจากหน่วยงานซึ่งได้ระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติโดย

ระยะเวลาการปฏิบัติงานของตําแหน่ง (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน 1 ฉบับ 
     (7)  สําเนาใบประกอบวิชาชีพคร ู(สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)   จํานวน 1 ฉบับ 
     (8)  สําเนาใบอนุญาตขับรถชนิดท่ี 2 (สําหรับตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลฯ) จํานวน 1 ฉบับ  
     (9)  เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสําคัญสมรส  เป็นต้น 

                  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครพร้อมหลักฐาน สําเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้
กระดาษขนาด A4 เท่านั้น ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  

              7.  เง่ือนไขการรับสมัครสอบคัดเลอืก  
                   ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี คุณสมบัติ ท่ัวไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่น
หลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน 

          ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบไม่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความท่ีแจ้งไว้ใน
ใบสมัครหรือเอกสารท่ีใช้ในการประกอบการรับสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน จะไม่รับ
สมัครหรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกหรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ตามแต่กรณี  
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     8.  ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 
         ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท เงินค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนเงินให้ผู้สมัคร ไม่ว่า

กรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ท้ังหมด จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัคร 

     9.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลาและสถานท่ีดําเนินการเลือกสรร  
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการเลือกสรร และระเบียบ

การสอบ ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน  หรือทางเว็บไซด์ www.nasaton.go.th  ในวันท่ี 11 
มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

     10.  หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรร  
           10.1 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 
                  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถท่ีใช้

เฉพาะตําแหน่ง คะแนนรวม 60 คะแนน 
                  ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ

ตําแหน่ง คะแนนรวม 60 คะแนน 
            10.2 สอบสัมภาษณ ์
                  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
                  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนรวม 40 คะแนน  
                  ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
                  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง และภาคปฏิบัติ  คะแนนรวม 40 คะแนน 
                  ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
                  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง และภาคปฏิบัติ  คะแนนรวม 60 คะแนน               

     11.  กําหนดวันสอบแข่งขัน  
           องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน จะดําเนินการสอบแข่งขันในวันท่ี 12 มกราคม 2555 โดยสอบ

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  (ภาค ข.)  ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. – 12.00 น. และสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.     
เป็นต้นไป ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน      

     12.  เกณฑ์การตัดสิน 
           ผู้ท่ีถือว่าสอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60           

     13.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
           องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ในวันท่ี 13 มกราคม 

2555 ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน  หรือทางเว็บไซด์ www.nasaton.go.th โดยเรียงลําดับจาก
ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด   ลงมาหาคะแนนต่ําสุดตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครท่ี 

            /ได้คะแนน... 
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ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็น ผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป เป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  

     14.  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้
                       14.1  องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน จะข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วัน
ประกาศข้ึนบัญชี เว้นแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตําแหน่งลักษณะเดียวกันนี้อีกและได้มีการข้ึนบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
                       14.2  ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้ และได้ข้ึนบัญชีสอบคัดเลือกได้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้
เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ 
                            (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในตําแหน่งท่ีสอบได้ 

    (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน
กําหนดเว้นแต่มีเหตุจําเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่
วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

     (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามกําหนดเวลาจะเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งท่ีสอบได้ 

       15.  เง่ือนไขการจ้าง 
                      15.1  การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จะทําสัญญาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี 
                      15.2  การจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป จะทําสัญญาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ป ี

                16.  การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง 
                      องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน จะทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้เป็นพนักงานจ้าง ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เท่านั้น 

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 
 

 
(นายประดับ  แก้วพลับ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน 
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ภาคผนวก ก. 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ลงวันท่ี  13  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2554 
---------------------------- 

 
ช่ือตําแหน่ง   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

      ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

      1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
          2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
      3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
          5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
          6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

    1.1  ประเภทผู้มีทักษะ วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าภาคบังคับ ซึ่งกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลท่ีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี 
โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
 1.2  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาเอก
อนุบาล หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี ้
               1)  มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และ 
               2)  ได้ปฏบิัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการกํากับดูแลเด็กปฐมวัยของท้องถ่ิน (อปท.) ติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีได้
ปฏิบัติงาน และ 
      3)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
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       ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

           1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและใช้
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
       2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
                3. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน 
                4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เสียสละเพ่ือส่วนร่วมได ้
                5. รักเด็ก มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8

 

 
 
 
ช่ือตําแหน่ง     ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

        ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานช่างไฟฟ้าท่ีไม่ยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคําสั่ง หรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถ่ีถ้วน และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

     ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเก่ียวกับ
ไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานใน
หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคโทรนิคส์ หรือทางอ่ืน
ท่ี ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได ้ 
  
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

            1. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
       2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
                3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
                4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ช่ือตําแหน่ง     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

     ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาด
กลาง หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
        1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าภาคบังคับ 
     2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าท่ีพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
     3. ได้รับใบอนุญาตขับรถ ชนิดท่ี 2  

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
     1.  มีความรู้ สามารถอ่านออก เขียนได้  เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
     2.  มีสุขภาพทางร่างกายแข็งแรง  สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ 
     3.  มีความขยัน อดทน 
     4.  มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10

 

ภาคผนวก ข. 

                                รายละเอียดวิชาทีจ่ะดําเนินการสอบแข่งขัน  
 
ตําแหน่ง        ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  

       ก.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  
           ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธสีอบข้อเขียน โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่ง 
ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ดังนี้  
           1. การวิเคราะห์และตีความ การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  
           2. ความรู้เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล  
           3. พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  
           4. พรบ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และ ท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน  
           5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
           6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
           7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  
           8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
           9. ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
 
       ข.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  

           ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี รวมท้ังความเข้าใจงานในตําแหน่งท่ีสมัคร 
สอบแข่งขันโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
          1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงปัจจุบัน  
          2. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  
          3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบบัปัจจุบัน  
          4. ความรู้ในวิชาการศึกษาและความรู้ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง  
 
       ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  
           ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาประวัติการ
ทํางาน บุคลิกภาพ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  
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ตําแหน่ง          ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

       ก.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  30  คะแนน) 
        ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่ง

ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ดังนี้  

           1. การวิเคราะห์และตีความ การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  
           2. ความรู้เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล  
           3. พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  
           4. พรบ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และ ท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน  
           5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
           6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
           7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  
           8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
           9. ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 
       ข.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม  30  คะแนน) 

        ทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในน้าท่ีโดยวิธีสอบข้อเขียน โดยเฉพาะตามท่ีได้
ระบุในหน้าท่ีความรับผิดชอบได้แก่ 

1.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2.  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
3.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
4.  ความรูเ้ก่ียวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง

เสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องส่งวิทยุ และสายอากาศ วงจรพลัสและดิจิตอล เครื่องรับโทรทัศน์ ระบบเสียง ระบบภาพ 
คอมพิวเตอร์เครือข่าย  

5.  การบํารุงซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า 

       ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง และสอบภาคปฏิบัต ิ(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  
           ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาประวัติการ
ทํางาน บุคลิกภาพ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  
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