
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
เรื่อง  การสรรหา และเลือกสรร  บุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   
 ……………………………………………………………. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด จ านวน ๓ ต าแหน่ง  ๓   อัตรา 
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร                
ข้อ 18 และ 19 (1)     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคล เพ่ือเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  
ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่ต้องการ สรรหา และเลือกสรร 
                ๑.1  ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 3 อัตรา 3 ต าแหน่ง 
    ๑) ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน   ๑  อัตรา  
    ๒) ต าแหน่ง  คนงาน    จ านวน   ๑  อัตรา 

๓) ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน   ๑  อัตรา 
 

 ***ลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและค่าตอบแทนต าแหน่งที่สมัครปรากฏ
ตามรายละเอียดตาม ผนวก 1. ท้ายประกาศนี้*** 

 
 
 

  ๒.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ดังนี้ 

            ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

  (๑)  มีสัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี  
        (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 
       (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
    (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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            (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ
เลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

  ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  (ผนวก 1) 
  
 ๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขอรับ             
ใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 18  – 29 ธันวาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-32๔๙๒-๑๓๑  ต่อ ๑๓  

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
 ๔.๒ ส าเนาปริญญาบัตร ส าเนาประกาศนียบัตรหรือส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน 
อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ ซ่ึงเป็น
หลักฐาน ทางการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ ๒.๑ (๔)  
ซึ่งออกให้ไม่เกนิ ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร (ใช้ฉบับจริง) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อม
ส าเนาจากต้นฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 

 
 ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ  10๐.-  บาท 
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 ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพ่ือสรรหา    
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ให้ทราบในวันที่  30 ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  (บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการ อบต.) หรือทางเว็บไซต์  
http://www.banhadsao.go.th 
 
 ๗. วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด จะด าเนินการสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 
 

วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการ 
ประเมิน 

4  ม.ค.  2564 09.00 - 10.00 น. 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 50 ข้อเขียน 
 10.30 - 11.30 น 2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

   (ภาค ข) 
50 ข้อเขียน 

 13.00 เป็นต้นไป 3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 100 สัมภาษณ์/
ทดสอบปฏิบัติ 

 
 

 ๘. การประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง  โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยเฉพาะในรายที่ผ่านการเลือกสรรใน วันที่ 5  
มกราคม ๒๕๖4  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  (บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการ อบต.บ้านหาด)  หรือทางเว็บไซด์  http://www.banhadsao.go.th   
 

 ๙. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
         ๙.๑  ให้ผู้เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างมาถึงสถานท่ี
สอบเพ่ือ รายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบฯ  ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ถือ
ว่าสละสิทธิในการเข้ารับการสอบฯ   
  ๙.๒  ให้แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง 
สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์  ประพฤติตนเป็นสุภาพชน  และห้ามสวมรองเท้าแตะ  หากไม่แต่งกายตามท่ี
ก าหนดจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบฯ 
  ๙.๓  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันสอบ เพื่อใช้แสดง
ต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  

  ๑๐. หลักเกณฑ์ในการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด จะท าการสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง โดยยึดหลัก “สมรรถนะ”   ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี ้ (รายละเอียดตาม ผนวก 2) 
  

http://www.banhadsao.go.th/
http://www.banhadsao.go.th/
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    ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข)  รวมกันผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ของคะแนนรวมทั้งหมด   และสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของ
คะแนนรวมทั้งหมด 
 

 ๑๒. การขึ้นบัญชี    
 ๑๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้                         
โดยเรียงล าดับจากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุด ของต าแหน่งนั้น ๆ  ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ในคะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน  
ภาค ก เท่ากัน ก็ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ในคะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนน ภาค 
ข เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน   เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 ๑๒.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไว้ไม่เกิน ๑ ปี    
นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีการ
สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดมารายงานตัวเพ่ือรับ
การแต่งตั้งไปแล้ว ก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่
กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วัน
ถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๑ ปี  และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
  (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
  (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการแต่งตั้งภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหาดก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้  

 ๑๓. การบรรจุและแต่งตั้ง    
  ๑๓.1 การบรรจุและแต่งตั้งจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงตามล าดับของ
บัญชีตามประกาศผลการสอบฯขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
 ๑๓.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดย
ความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี 
 ๑๓.๓ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและท าสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หาดโดยก าหนดระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป คราวละไม่เกิน ๑ ปี  
 ๑๓.๔  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง
ในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล จะพิจารณาแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุได้ 
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 ๑๔. ข้อสงวนสิทธิ 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกจ้างบุคคลใดก็ได้ในกรณี               
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี   ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วไม่เห็นชอบในการจ้างพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยผู้ที่เข้าสอบหรือผู้ที่ผ่านการสอบจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความ
เสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ให้ถือว่าผู้เข้าสอบทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้เป็นอย่างดี
ทุกคนแล้ว 
  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  2563     
 
 

(นายผ่วน   เอมดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

 



ผนวก 1 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   

เร่ือง  รับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 7  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------------- 
ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 
 

ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์    จ ำนวน ๑ อัตรำ 
 

สังกัด      ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหำด 
 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
                ขับรถยนต์ บ ำรุงรักษำรถยนต์เบื้องต้น ท ำควำมสะอำดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ     
ในกำรใช้รถยนต์ดังกล่ำว  หรืองำนอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง  และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ขับรถยนต์ บ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำดรถยนต์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ต่ำง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยพร้อมที่ใช้ปฏิบัติรำชกำรได้ทุกเวลำ  แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 
น้อยๆในกำรใช้รถยนต์  ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้รถยนต์ในกำรไปรำชกำรไว้เป็นหลักฐำน  จัดท ำบันทึก
เสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ที่จ ำเป็นจะต้องซื้อหรือจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม    รับ-ส่งหนังสือรำชกำร 
และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ   

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ไม่จ ำกัดวุฒิกำรศึกษำ 
๒. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและช ำนำญในหน้ำที่  
๓. ได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกรมกำรขนส่งทำงบก 

 
 

อัตราค่าตอบแทน     
- ได้รับอัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ   9,0๐๐  บำท 
- ค่ำครองชีพชั่วครำวเดือนละ   1,000 บำท 

รวมทั้งสิ้นเดือนละ    10,000  บาท 
 

 

ระยะเวลาการจ้าง 

            ระยะเวลำกำรจ้ำงไม่เกินครำวละ 1 ปี 
 

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



 
 

ผนวก 2 
หลักเกณฑ์ วิธกีารสรรหา และเลือกสรร  

**************************** 
ต ำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  สังกัด ส านักงานปลัด   

 

ที ่ สมรรถนะ 
คะแนน 
   เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1 1.1 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป(ภำค ก) 50 คะแนน  
     ประกอบด้วย 
 - เหตุกำรณ์ปัจจุบันทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
 - ควำมรู้เกี่ยวกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
      - ควำมรู้พื้นฐำนวิชำภำษำไทย 
      - ควำมรู้พื้นฐำนวิชำคณิตศำสตร์ 
      - ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
1.2 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง(ภำค ข)  50 คะแนน 
      ประกอบด้วย 
 - พระรำชบัญญัติเกี่ยวกับจรำจรทำงบก 
 - ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้รถ และกำรบ ำรุงรักษำรถ 
 

100 สอบข้อเขียน 
(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 1.3 ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง(ภำค ค) 
     1.3.1 กำรสอบสัมภำษณ์ ( 40 คะแนน) 
          - พิจำรณำประวัติหรือประสบกำรณ์กำรขับรถยนต์(20 คะแนน) 
           - พิจำรณำควำมสำมำรถ ควำมคิดริเริ่ม ปฏิภำณไหวพริบ 
             (10 คะแนน)   
           - พิจำรณำจำกบุคลิกภำพท่ัวไป ทัศนคติ กำรศึกษำ (10 คะแนน) 
      1.3.2 ทดสอบกำรขับรถยนต์( 60 คะแนน) 

  100  
สอบสัมภำษณ์ 
และทดสอบปฏิบัติ 
 
(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 รวม   200  
 



ผนวก 1 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   

เร่ือง  รับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 7  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------------- 
ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 
 

ชื่อต าแหน่ง    คนงาน    จ ำนวน ๑ อัตรำ 
 

สังกัด      ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหำด 
 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
                ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไปและปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
            ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนและนอกส ำนักงำน  ที่มีลักษณะงำนเป็นกำรใช้แรงงำนทั่วไปและ
ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในด้ำนต่ำง ๆ เช่น   กำรถ่ำยเอกสำร  พิมพ์งำนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  กำรลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือติดต่อประสำนงำน  และงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ไม่จ ำกัดวุฒิกำรศึกษำ 
2.  มีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 

 

อัตราค่าตอบแทน     
- ได้รับอัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ   9,0๐๐  บำท 
- ค่ำครองชีพชั่วครำวเดือนละ   1,000 บำท 

รวมทั้งสิ้นเดือนละ    10,000  บาท 
 

 

ระยะเวลาการจ้าง 

            ระยะเวลำกำรจ้ำงไม่เกินครำวละ 1 ปี 
 

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



ผนวก 2 
หลักเกณฑ์ วิธกีารสรรหา และเลือกสรร โดยการประเมินสมรรถนะ 

**************************** 
ต ำแหน่ง คนงาน  สังกัด  ส านักงานปลัด   

ที ่ สมรรถนะ 
คะแนน 
   เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1 

1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) 50 คะแนน 
      ประกอบด้วย 

- เหตุกำรณ์ปัจจุบันทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- ควำมรู้เกี่ยวกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
- ควำมรู้พื้นฐำนวิชำภำษำไทย
- ควำมรู้พื้นฐำนวิชำคณิตศำสตร์
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์

1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข)  50 คะแนน 
      ประกอบด้วย 

- พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์

100 สอบข้อเขียน 
(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2 

1.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) 
- พิจำรณำประวัติหรือประสบกำรณ์กำรท ำงำน (40 คะแนน)
- พิจำรณำควำมสำมำรถ ควำมคิดริเริ่ม ปฏิภำณไหวพริบ (20 คะแนน)
- พิจำรณำจำกบุคลิกภำพทั่วไป  ทัศนคติ (20 คะแนน)
- พิจำรณำจำกคุณวุฒิกำรศึกษำ (10 คะแนน)
- พิจำรณำควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน (10 คะแนน)

 100 สอบสัมภำษณ์ 

(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 

รวม   200 



ผนวก 1 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   

เร่ือง  รับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 7  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------------- 
ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)   จ ำนวน ๑ อัตรำ

สังกัด      กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหำด 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลควำมเรียบร้อย  ควำม

ปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนให้ควำมรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษำ  และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมำย
จำกผู้บังคับบัญชำ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมกับวัย มีควำมเสียสละ

ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติงำนด้วยควำมรัก ควำมอ่อนโยน มีควำมอดทนต่องำนหรือ
ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  ให้
ควำมรู้แก่เด็กโดยกำรสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลควำมเรียบร้อย และควำมปลอดภัยของเด็กใน
ขณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. มีสุขภำพแข็งแรง
3. มีสุขภำพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยำเสพติด
4. มีระดับวุฒิภำวะและบุคลิกลักษณะเหมำะสมทั้งทำงด้ำนจิตใจ อำรมณ์ สังคม มีควำมตั้งใจ

จะปฏิบัติงำนด้วยควำมรัก ควำมอ่อนโยนเอื้อต่อกำรเลี้ยงดูเด็กได้อย่ำงเหมำะสม
5. เป็นผู้ที่มีควำมรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีควำมขยันอดทน

อัตราค่าตอบแทน    
- ได้รับอัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 9,0๐๐  บำท 
- ค่ำครองชีพชั่วครำวเดือนละ 1,000 บำท 

รวมทั้งสิ้นเดือนละ 10,000  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 

            ระยะเวลำกำรจ้ำงไม่เกินครำวละ 1 ปี 

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



ผนวก 2 
หลักเกณฑ์ วิธกีารสรรหา และเลือกสรร โดยการประเมินสมรรถนะ 

**************************** 
ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ที ่ สมรรถนะ 
คะแนน 
   เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1 

1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) 50 คะแนน 
      ประกอบด้วย 

- เหตุกำรณ์ปัจจุบันทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- ควำมรู้เกี่ยวกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
- ควำมรู้พื้นฐำนวิชำภำษำไทย
- ควำมรู้พื้นฐำนวิชำคณิตศำสตร์
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์

1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข)  50 คะแนน 
      ประกอบด้วย 

- พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
- หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึงปัจจุบัน
- มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
- กำรประเมินคุณภำพภำยใน

100 สอบข้อเขียน 
(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2 

1.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)   
- พิจำรณำประวัติหรือประสบกำรณ์กำรท ำงำน (50 คะแนน)
- พิจำรณำควำมสำมำรถ ควำมคิดริเริ่ม ปฏิภำณไหวพริบ (20 คะแนน)
- พิจำรณำจำกบุคลิกภำพทั่วไป  ทัศนคติ (10 คะแนน)
- พิจำรณำจำกคุณวุฒิกำรศึกษำ (10 คะแนน)
- พิจำรณำควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน (10 คะแนน)

 100 สอบสัมภำษณ์ 

(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 

รวม   200 




