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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-------------------------- 

ดวย  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  จํานวน  ๒  อัตรา  อาศัยอํานาจตามความในขอ  18  
และขอ  19  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจาง  พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง  คนงานท่ัวไป  (๐๕)  จํานวน  ๑  อัตรา 

พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  (๐๘)  (ผูมีคุณวุฒิ)  จํานวน  ๑  อัตรา   

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและ

เลือกสรรเปนพนักงานจาง 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ปบริบูรณ  และไมเกิน  ๖๐  ป 

๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ

พนักงานสวนตําบล  ดังตอไปนี้ 

- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจของสังคม 

- วัณโรคในระยะอันตราย 

- โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีนารังเกียจแกสังคม 

- โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

- โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 

๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

/๒.๒  คุมสมบัติ... 
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๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง  แตละตําแหนงแนบทายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ก) 

๒.๓  สําหรับพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  ชี หรือพราหมณ  ทางราชการไมรับสมัครสอบแขงขัน  

และไมใหเขาสอบแขงขันเพ่ือเขารับการจางเปนพนักงานจาง  ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี

ฝายบริหาร  ท่ี  นว  ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในขอ  ๕  ของคําสั่ง     

มหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑  โดยอนุโลม 

๓.  การรับสมัคร 

๓.๑  วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ใหผูท่ีมีความประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ของ

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ตั้งแตวันท่ี  ๑๒ – ๒๐  

กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  สํานักปลัดองคการบริหาร-  

สวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดตามใบสมัครแนบทายประกาศนี้  

(ภาคผนวก  ค) 

๓.๒  เอกสารและหลักฐานท่ีตั้งนํามายื่นในการสมัคร 

ผูท่ีประสงคจะสมัครฯ  ใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร    

โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน  พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรอง  

ความถูกตอง  อยางละ  ๑  ชุด  มายื่นในวันสมัครดังตอไปนี้ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรท่ีหนวยงานราชการออกให  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๓. สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง  และระเบียนแสดงผลการเรียน  ท่ีระบุสาขา    

ท่ีสมัครฯ  กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศ  ใหแนบฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทย  

อยางละ  ๑  ฉบับ 

๔. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน  

๖  เดือน  และใหผูสมัครเขียนชื่อ - สกุล  ตําแหนงท่ีสมัครไวดานหลังรูปถายทุกรูป  จํานวน  ๓  รูป 

๕. ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  ซ่ึงออกให    

ไมเกิน  ๑  เดือน  นับตั้งแตวันท่ีตรวจรางกาย  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๖. หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใบรับรองผานการ 

ตรวจเลือกการเกณฑทหาร  (ถามี)  อยางละ  ๑  ฉบับ 

  ท้ังนี้  หลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง  และลงชื่อกํากับไวดวย  

ยกเวนใบรับรองแพทย 

๓.๓  คาธรรมเนียมในการสมัคร 

- ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  จะตองเสียคาธรรมเนียมในการ
สมัคร  จํานวน  100  บาท 

/๓.๔  เง่ือนไข... 
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๓.๔  เง่ือนไขในการสมัคร 

ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร  จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ

จะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ี  

มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 

สําหรับตําแหนงท่ีสมัคร  อันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  หากตรวจสอบ

พบเม่ือใด  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 

ท้ังนี้  ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  สามารถสมัครไดเพียง  ๑  

ตําแหนงเทานั้น 

๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรและกําหนดวัน  เวลาและสถานท่ีในการเลือกสรร 

๔.๑  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร  ในวันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   ณ      

ปายประชาสัมพันธหนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  และทางเว็บไซด  www. Phuluang.go.th 

๔.๒  ดําเนินการเลือกสรรโดยวิธีการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   ณ     

หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

๔.๓  ประกาศผลการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ในวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   ณ       

ปายประชาสัมพันธหนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  และทางเว็บไซด  www. Phuluang.go.th 

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน  ตามรายละเอียดหลักเกณฑ

และวธิีการเลือกสรร  แนบทายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ข) 

๗. หลักเกณฑการตัดสิน 

ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรร  ตองเปนผูไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวา    

รอยละ  ๖๐  โดยการดําเนินการจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 

ผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดจะเปนผูไดรับการเลือกสรร  หากคะแนนเทากันจะใชคะแนนขอเขียนเปน

คะแนนตัดสิน  หากคะแนนยังเทากันอีกจะใชคะแนนสอบสัมภาษณตามลําดับ  ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกจะตอง

ไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ  ๖๐ 

๘. การข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

๘.๑  การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหใชไดไมเกิน  1  ป  นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี  แตถามี
การสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนั้นอีก  และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลว  ใหบัญช ี  
ผูผานการเลือกสรรครั้งกอนเปนอันยกเลิก  เวนแตในกรณีท่ีไดมีการเรียกตัวผูผานการเลือกสรรผูใดใหมา
รายงานตัวเพ่ือรับการจางไปแลวกอนบัญชีมีอายุเกิน  1  ป  หรือกอนมีการประกาศข้ึนบัญชีผูผานการ
เลือกสรรใหม  ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการจาง  แตท้ังนี้  ตองไมเกิน  30  วัน  นับแตวันถัดจากวันท่ี  
บัญชีนั้นมีอายุครบ  1  ป  หรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหม  แลวแตกรณี 

/๘.๒  ผูท่ีได... 
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๘.2  ผูท่ีไดประกาศข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร  ถาเกิดกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหเปน
อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในประกาศบัญชีผูผานการเลือกสรร  คือ 

1.  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการจางในตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 
2.  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจางภายในเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง

กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปนและไดมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดการเวลาลวงหนา
ไมนอยกวา  10  วัน  นับตั้งแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 

3.  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีตามกําหนดเวลาท่ีจะจางในตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 

๙. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
๙.๑  แตงกายสุภาพ  สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน 
๙.๒  ตองนําบัตรประจําตัวสอบ  และบัตรประจําตัวประชาชน  ไปในการสอบของแตละดาน  

ทุกครั้ง  เพ่ือใชแสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบ  หากไมมีเอกสารดังกลาวครบถวน  จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
๙.๓  ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด 
๙.๔  เชื่อฟง  ปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะของเจาหนาท่ีคุมสอบโดยเครงครัด 

๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการประเมินสมรรถนะท่ีไดลําดับท่ีหนึ่ง  จะถูกเสนอชื่อเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  ซ่ึงการทําสัญญาจางจะยึดมติคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาเปนสําคัญ  และองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  จะทําสัญญาจาง   

เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.)  แลว 

ท้ังนี้  การทําสัญญาจางครั้งแรก  มีระยะเวลาการจาง  ๖  เดือน  ตั้งแตวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  

ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓  โดยผูท่ีจะไดรับการตอสัญญาจางในครั้งถัดไปจะตองมีผลการประเมินผล    

การปฏิบัติงานระดับดีข้ึนไป  และมีตําแหนงรองรับดวย 

   หมายเหตุ:-  ผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร  ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  ผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  

สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

 รายละเอียดอ่ืน ๆ  สามารถติดตอสอบถามไดท่ี  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอ    

ปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โทร.  ๐ ๔๔๐๘ ๑๐๔๐,  ๐๖ ๓๐๒๓ ๐๑๘๘  ในวันและเวลาราชการ  หรือ    

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดทางเว็บไซด  www. Phuluang.go.th 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
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ภาคผนวก  ก 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันท่ี  ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

 

๑. ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป 

ชื่อตําแหนง  คนงานท่ัวไป  (๐๕)  อัตราวาง  ๑  อัตรา 

๒. ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตาํแหนง 

๑. ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป 

๒. ชวยเหลือปฏิบัติงานดานธุรการ  งานสารบรรณ  งานพัสดุและทรัพยสิน  กองชาง  ภายใตการกํากับ

ตรวจสอบโดยใกลชิด  หรือตามคําสั่งหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถ่ีถวน  อาทิ  การพิมพ

หนังสือราชการ  รายงานการประชุม  การจัดการดานเอกสารราชการ  การติดตอประสานงานกับฝายตาง ๆ  

งานพัสดุและทรัพยสิน ฯลฯ   

๓. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 ๒.  มีความรูเรื่องงานธุรการ  งานสารบรรณและงานดานการจัดการเอกสาร 

 ๓.  มีทักษะดานการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน  การเขียนหนังสือราชการ  การเขียนรายงานและ     

สรุปรายงาน  การบริหารขอมูล  การประสานงาน  เหมาะสมแกการปฏิบัติงานดานเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ

เก่ียวกับงานดานนี้ 

๔.  คาตอบแทน  และสิทธิประโยชนท่ีไดรับ 

ไดรับอัตราคาตอบแทนเดือนละ  ๙,000  บาท  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  (ฉบับท่ี  3)  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม  2557  และ  
สิทธิประโยชนตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2547  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  และตามท่ีระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการกําหนด 

๕.  ระยะเวลาการจาง 

การทําสัญญาจางครั้งแรก  มีระยะเวลาการจาง  ๖  เดือน  ตั้งแตวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี  ๓๐  

กันยายน  ๒๕๖๓  โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ท้ังนี้  ตามความเหมาะสมและจําเปนขององคการบริหาร-

สวนตําบลภูหลวง   

 

------------------------------------- 

 

/ภาคผนวก  ก 
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ภาคผนวก  ก 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันท่ี  ๓  กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

๑. ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูมีคุณวุฒิ) 

ชื่อตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  (๐๘)  อัตราวาง  ๑  อัตรา 

๒. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู  การสงเสริมการเรียนรู  การบริหารจัดการ   

ชั้นเรียน  การพัฒนาผูเรียน  การอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ   อันพึง

ประสงค  การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  การพัฒนาตนเอง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ

มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

๑. ดานการจัดประสบการณการเรียนรู 

๑.๑  นําผลการวิเคราะหหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู  และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู  มาใชในการ

จัดทํารายวิชาและออกแบบหนวยการเรียนรู 

๑.๒  ออกแบบการจัดการเรียนรู โดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ  เพ่ือใหผู เรียนมีความรู   ทักษะ  

คุณลักษณะประวิชา  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 

๑.๓  จัดกิจกรรมการเรียนรู  อํานวยความสะดวกในการเรียนรู  และสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑.๔  เลือกและใชสื่อ  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู  ท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

๑.๕  วัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสม  และสอดคลองกับตัวชี้วัด  

และจุดประสงคการเรยีนรู 

๒.  ดานการบริหารจัดการช้ันเรยีน 

๒.๑  จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรู  กระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  และพัฒนาผูเรียน 

๒.๒  ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  โดยมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียนรายบุคคล  

เพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

๒.๓  อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และคานิยมท่ีดีงาม 

๓.  ดานการพัฒนาตนเอง  

พัฒนาตนเองเพ่ือใหมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  ดวยวิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสมและมีสวนรวม

ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

๓. วินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  มีจิตวิญญาณความเปนครู  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

/๔. คุณสมบัติ... 
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๔. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

๑. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษา  หรือสาขาศึกษาศาสตร  

เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา  หรือการศึกษาปฐมวัย  หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ี  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  

กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้  หรือ 

๒. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษา  หรือสาขาศึกษาศาสตร  

และไดปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ติดตอกันมาแลวไมนอย

กวา  ๓  ป  โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงาน  ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงาน  และ   

๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีครุสภาออกให

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน 

๕. คาตอบแทน  และสิทธิประโยชนท่ีไดรับ 

ไดรับอัตราคาตอบแทนเดือนละ  15,000  บาท  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  (ฉบับท่ี  3)  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม  2557  และ  
สิทธิประโยชนตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2547  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  และตามท่ีระเบียบ/กฎหมาย/หนงัสือสั่งการกําหนด 

๖. ระยะเวลาการจาง 

การทําสัญญาจางครั้งแรก  มีระยะเวลาการจาง  ๖  เดือน  ตั้งแตวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี  ๓๐  

กันยายน  ๒๕๖๓  โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ท้ังนี้  ตามความเหมาะสมและจําเปนขององคการบริหาร-

สวนตําบลภูหลวง 

------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ภาคผนวก  ข ... 
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ภาคผนวก  ข 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ประเภทพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  คนงานทั่วไป 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

ที่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู 

๑.๑  ความรูความสามารถทั่วไป 

๑.๒  ความรูเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.๓  ความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

๔๐  คะแนน โดยวิธีการสอบขอเขียน  

จํานวน  ๔๐  ขอ 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

๒.๑  ทดสอบความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอร  

โดยการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับใชในการปฏิบัติงาน

สํานักงาน  (Microsoft Office)  ไดแก  Microsoft  Word,  

Microsoft Excel  และ  Microsoft PowerPoint 

๒.๒  ทดสอบการพิมพหนังสือราชการ  ตามรูปแบบและ

ระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

๔๐  คะแนน โดยวิธีการทดสอบดวย

สถานการณจําลอง 

๓. คุณสมบัติสวนบุคคล 

๓.๑  ประวัติการศึกษาและประสบการณ 

๓.๒  บุคลิกภาพ  ทวงที  วาจา 

๓.๓  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีปฏิภาณไหวพริบ 

๓.๔  มนุษยสัมพันธ 

๓.๕  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

๒๐  คะแนน 

๔ 

๔ 

๔ 

๔ 

๔ 

โดยวิธีการสัมภาษณ 

รวม ๑๐๐  คะแนน  

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังน้ี 

๑. องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  จะทําการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการตาง ๆ  ตามหลักเกณฑที่

กําหนดในตารางขางตน 

๒. วิธีการเขารับการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

 ๒.๑  ผูเขารับการเลือกสรรตองแตงการชุดสุภาพ 

 ๒.๒  ผูเขารับการเลือกสรรไปถึงที่ทําการเลือกสรรกอนกําหนดเวลาดําเนินการเลือกสรร  พรอมนํา   

บัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการเลือกสรรมาแสดงตอเจาหนาที่ในวันดังกลาวดวย 

 ๒.๓  ผูเขารับการเลือกสรรไมมาตามกําหนดเวลา  จะพิจารณาตัดสิทธิไมใหเขารับการเลือกสรร 

 ๒.๔  หามใชเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาสอบ 

 ๒.๕  ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ประจําสถานที่เลือกสรรโดยเครงครัด 

 ๒.๖  ผูใดผาฝนระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรร  

คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งใหเปนผูไมมีสิทธิเขารับการเลือกสรรในตําแหนงดังกลาว 

 



N:D:W/แฟม  พ.จ./การคัดเลอืก  พ.จ. ป ๒๕๖๓ 

-๙- 

ภาคผนวก  ข 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

ที่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู 

๑.๑  ความรูความสามารถทั่วไป 

๑.๒  ความรูเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.๓  ความรูความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรู
ทั่ วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ด านการเมือง  
เศรษฐกิจ  และสังคม  ความรูความสามารถในการ   
ใชภาษาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

๒๐  คะแนน โดยวิธการสอบขอเขียน  

จํานวน  ๒๐  ขอ 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

๒.๑  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิชาการใน

หนาที่ของตําแหนงที่จะจาง 

๒.๒  ความรูเก่ียวกับ  พ.ร.บ.  ระเบียบ  และกฎหมาย

เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ 

๒๐  คะแนน สอบขอเขียน  จํานวน  

๒๐  ขอ 

๓. คุณสมบัติสวนบุคคล  

๓.๑  ประวัติการศึกษาและประสบการณ 

๓.๒  ทดสอบการดูแลเด็กหรือใชสื่อการเรียนการสอน 

๓.๓  บุคลิกภาพ  ทวงที  วาจา 

๓.๔  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีปฏิภาณไหวพริบ 

๓.๕  มนุษยสัมพันธ 

๓.๖  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

๖๐  คะแนน 

๑๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๑๐ 

โดยวิ ธี ก ารสั มภาษณ  

แ ล ะ ท ด ส อ บ ด ว ย

สถานการณจําลอง 

รวม ๑๐๐  คะแนน  

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังน้ี 

๓. องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  จะทําการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการตาง ๆ  ตามหลักเกณฑที่

กําหนดในตารางขางตน 

๔. วิธีการเขารับการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

 ๒.๑  ผูเขารับการเลือกสรรตองแตงการชุดสุภาพ 

 ๒.๒  ผูเขารับการเลือกสรรไปถึงที่ทําการเลือกสรรกอนกําหนดเวลาดําเนินการเลือกสรร  พรอมนํา   

บัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการเลือกสรรมาแสดงตอเจาหนาที่ในวันดังกลาวดวย 

 ๒.๓  ผูเขารับการเลือกสรรไมมาตามกําหนดเวลา  จะพิจารณาตัดสิทธิไมใหเขารับการเลือกสรร 

 ๒.๔  หามใชเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาสอบ 

 ๒.๕  ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ประจําสถานที่เลือกสรรโดยเครงครัด 

 ๒.๖  ผูใดผาฝนระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรร  

คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งใหเปนผูไมมีสิทธิเขารับการเลือกสรรในตําแหนงดังกลาว 



N:D:W/แฟม  พ.จ./การคัดเลอืก  พ.จ. ป ๒๕๖๓ 

-๑๐- 

ภาคผนวก  ค 

เลขประจําตัวผูสมัครสอบ................/๒๕๖๓ 

ใบสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี..................เดือน........................................พ.ศ. ............. 

เรื่อง สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

เรียน ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

 ขาพเจา........................................นามสกุล....................................อายุ.............ป  อยูบานเลขท่ี............

หมูท่ี.........ถนน...........................ตําบล............................อําเภอ...............................จังหวัด.................................  

เกิดวันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ. ...............สําเร็จการศึกษาชัน้สูงสุด.................................................

วุฒิการศึกษาท่ีไดรับ...................................................................สาขาวิชา...........................................................

จากสถาบันการศึกษา.......................................................อําเภอ........................จังหวัด............................

ปจจุบันประกอบอาชีพ.................................ตําแหนง..............................................................................รายได

ตอเดือน..................บาท  สถานภาพทางการสมรส.......................บิดาชื่อ............................................................

อาชีพ.................................มารดาชื่อ....................................................................อาชีพ......................................

มีความประสงคขอสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง  (   )  ท่ัวไป  (   )  ตามภารกิจ  ตําแหนง  

.........................................................................................................โดยมีหลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

(   )  ๑. รูปถายหนาตรง  ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป   (   )  ๔. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน  ๑  ฉบับ 

(   )  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑  ฉบับ (   )  ๕. ใบรับรองแพทย  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(   )  ๓. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ  (   )  ๖. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 

 อนึ่ง  ขาพเจาขอรับรองวา  เอกสารหลักฐานท่ีนํามาสมัครนี้เปนหลักฐานจริง  หากปรากฏในภายหนา

วาหลักฐานท่ีขาพเจานํามานี้เปนเท็จ  ขาพเจาขอรับผิดชอบทุกประการ  และใหองคการบริหารสวนตําบล     

ภูหลวง  ดําเนินคดีแกขาพเจาและเรียกคาสินไหมทดแทนได 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

       ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ).................................................................ผูสมัคร 

      (.............................................................) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สําหรับเจาหนาที ่ วัน  เดือน  ป  ที่รับสมัคร..................................................................... 

   เอกสารหลักฐาน    (    )  ถูกตองครบถวน    (    )  ไมครบถวน 

บันทึกเพิ่มเติม..................................................................................................................................................... 

   (ลงชื่อ)      เจาหนาที่รับสมัคร 

    (.................................................................) 

   ตําแหนง........................................................................... 

 

ติดรูปถาย 

ขนาด  ๑  น้ิว 


