
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลดอนทราย 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลดอนทราย 

ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2555 
****************************************** 

 

  ด้วยเทศบาลตําบลดอนทราย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ของเทศบาลตําบลดอนทราย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
จํานวน   3  ตําแหน่ง  4  อัตรา 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15 และมาตรา  23  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ 18  และข้อ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547  เทศบาลตําบล   
ดอนทราย  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลดอนทราย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ดังต่อไปน้ี 
 

1.  ตําแหน่งที่รบัสมัคร 
  1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  ตําแหน่ง  3  อัตรา 
         -  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน    2   อัตรา 
         -  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน    1   อัตรา 
  1.2  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา 
         -  ตําแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)   จํานวน    1   อัตรา 
 

2.    คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของผู้ซ่ึงจะได้รบัการจ้างเปน็พนกังานจ้าง 
       ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ดังน้ี   

 2.1  คุณสมบติัทั่วไป   
 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด 1 ข้อ 4  
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง       
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547   ดังน้ี  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี       
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศโรคท่ีเป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบ้ืองต้น  สําหรับพนักงานเทศบาล 

(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 

/(7) ไม่เป็นผู้... 
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(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  

2.2   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง    
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

ที่ ก.ท. กําหนด   (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก.  แนบทา้ยประกาศน้ี) 
 

3.  อัตราคา่ตอบแทน 
       3.1  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจให้ได้รับ
ค่าตอบแทน ดังน้ี 

- ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,050  บาท  
       - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,800 
บาท) วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,460 บาท  
  3.2  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ให้ได้รบั
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  5,340  บาท 

***พนักงานจ้างทุกตําแหน่งยังได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวอีก  เดือนละ  1,500  บาท   
(เงินเพ่ิมการครองชีพตามหลักเกณฑ์น้ีเป็นการจ่ายช่ัวคราว  หากมีการปรับโครงสร้างเงินเดือน 

หรือค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทนใหม่อาจพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพ่ิมการครองชีพให้
เหมาะสมได้) 

 

4.   ระยะเวลาการจ้าง 
4.1   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี  
4.2   พนักงานจ้างทั่วไป  ทําสัญญาจ้างไมเ่กินคราวละหน่ึงปี 

 

5.  กําหนดวนั  เวลา  และสถานทีร่บัสมัคร 
  4.1  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง  ตั้งแตวั่นที่  13 - 21  กุมภาพนัธ ์ 2555   เวลา  08.30 – 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ   
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลดอนทราย  อําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  หรือสอบถามทางโทรศัพท ์ หมายเลข  
074-676533-4    

4.2  วิธีการย่ืนใบสมัคร  ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง   
พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง  ไมส่วมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด  1  น้ิว  (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)  
จํานวน  3  รปู 

 สําหรับการสมัครเพ่ือเข้ารับการเลือกสรรในครั้งน้ีให้ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ 

/ครบถ้วน... 
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ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  เทศบาลตําบลดอนทราย  จะถอืว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรและไม่มีสิทธิได้รบัการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตการจ่ายของไปรษณีย์ไว้ 
ในใบสมัคร  และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้ 
 

6.    เอกสารและหลกัฐานทีต่้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
        ผู้สมคัรต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพรอ้มด้วยเอกสารและ

หลักฐาน  ดังต่อไปน้ี 
       1.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไมใ่ส่แว่นตาดํา  ขนาด  1  น้ิว  จํานวน  3  รปู  (ถ่ายคร้ัง
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร  จํานวน   1  รูป  ติดรูปถ่ายในบัตรประจาํตัวสอบ   
จํานวน   2  รปู 
  2.  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่รับสมัคร   (เป็นคุณวุฒิการศึกษาหรือใบอนุญาตต่างๆ 
แล้วแต่กรณ)ี   
  3.  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน      1   ฉบับ 

4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน     1   ฉบับ  
5.  ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็น

ลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสําหรับพนักงานเทศบาล   ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน  นับแต่วันตรวจร่างกาย    
จํานวน  1  ฉบับ    
  6.  สําเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น  สําเนาทะเบียนสมรส , สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล ,สําเนาหลักฐาน
เก่ียวกับการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ  (ถ้าม)ี     
  7.  ใบอนญุาตขับรถยนต์ออกโดยกรมการขนส่งทางบก (เฉพาะตําแหน่งคนงาน ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานขับรถยนต์) 
  8.  สําเนาเอกสารทุกฉบับใหใ้ช้กระดาษ  A4  เท่าน้ัน  
 

ให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง
ทุกฉบับให้ครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อย ในวันสมัครหากหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยไม่พิจารณารับสมัคร  
และผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างตามท่ีประกาศรับสมัครไว้ 

 

7.   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบ ดังน้ี 
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ       จํานวน   200  บาท 
2.  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   100  บาท  

 

8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิสอบ และวัน  เวลา  สถานที่สอบ 
เทศบาลตําบลดอนทราย  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  และวัน  เวลาสถานทีส่อบ ในวันที่    

22  กุมภาพนัธ์  2555   โดยปดิประกาศไว้ทีป่า้ยประชาสัมพนัธ์ ณ สํานกังานเทศบาลตําบลดอนทราย และให้
เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจรายช่ือด้วยตนเอง  

/ทั้งน้ี... 
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ทั้งน้ี หากคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครใดมีคุณสมบัติ

ไม่ตรงตามที่กําหนดหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติคณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิผู้น้ัน มิให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

 

9.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาํเป็นต้องใช้

สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ประกอบด้วย 
  ก. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  ค. คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจําเป็นหรอืเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 2. วิธีการสรรหาและเลือกสรร ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และวิธีการสัมภาษณ ์

ดังน้ี 
    พนักงานจ้างตามภารกจิทกุตําแหน่ง  จะดําเนินการเลือกสรรด้วยวิธี  ดังน้ี 

(1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   
       (จํานวน  100  คะแนน) 

- สอบข้อเขียน 
(2) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  สอบสัมภาษณ์  (จํานวน  100  คะแนน)   
(จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ

การศึกษา  ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้คัดเลือกและจากการสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้ที่อาจ
ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น)  โดยผู้
มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  ตามเกณฑ์ที่กําหนด) 
 
    พนักงานจ้างทั่วไป  จะดําเนินการเลือกสรรด้วยวิธี  ดังน้ี 

- ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  สอบสัมภาษณ์  (จํานวน  100  คะแนน) 
(จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ

การศึกษา  ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้คัดเลือกและจากการสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้ที่อาจ
ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น)   

 

10.  เกณฑ์การตดัสนิ 
การตัดสินว่าผู้ใดจะเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรแต่ละตําแหน่ง  ใหถ้ือเกณฑ์ว่าเป็นผู้สอบได้คะแนน 

สอบตามหลักสูตรภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   รวมกันไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ  60  และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60  เช่นกัน 
 

/11.การประเมิน... 
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11.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รบัการสรรหาและเลือกสรร 
 เทศบาลตําบลดอนทราย จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรรให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที ่ 28 

กุมภาพนัธ์ 2555 โดยปดิประกาศไว้ทีป่า้ยประชาสัมพนัธ์ ณ สาํนักงานเทศบาลตําบลดอนทราย หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่สาํนักปลัดเทศบาลตําบลดอนทราย โทร 0-7467-6533-4 ในวันและเวลาราชการ 

 

12. การขึน้บญัชีรายชื่อผูผ้า่นการเลือกสรร 
1  การข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลําดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผูท้ี่ได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับสูงกว่า 
   2  บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลอืกสรรจะใช้เพ่ือแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  มีระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี  
นับแต่วันประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผา่นการเลอืกสรร  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ันอีก และได้ประกาศบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหมแ่ล้ว  บัญชีผูผ้่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

3  ผูท้ี่ได้ขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  ถ้ามีกรณีใดอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี  ให้เป็นอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  คอื 
      -   ผู้น้ันไม่มารายงานตัวและทําสัญญาจา้งในเวลาที่ผู้มอํีานาจสั่งจ้างกําหนด 
      -   ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาที่จะจ้างในตําแหน่งที่ผ่านการ
เลือกสรร 

 

13.  เงื่อนไขการจ้าง 
          ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการพิจารณาจัดจ้างตามลําดับที่ในบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการ
เลือกสรร และเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง)  กําหนด  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด  เทศบาลตําบลดอนทรายอาจถอนรายช่ือน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่าน
การเลือกสรร  ทั้งน้ีเทศบาลตําบลดอนทราย  จะดําเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการ
เลือกสรรเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง)  ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเท่าน้ัน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่  6   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555 
 
 
       (ลงช่ือ) 
        (นายมานพ  ช่วยมณี) 
            นายกเทศมนตรีตําบลดอนทราย 

 
 

 
 
 



ภาคผนวก   ก 
บญัชีรายละเอียดลักษณะงานความรบัผดิชอบของตาํแหน่งและคณุสมบตัิของผู้มีสทิธิสมัคร 

แนบทา้ยประกาศเทศบาลตาํบลดอนทราย 
เรื่อง รบัสมัครบคุคลเพือ่สรรหาและเลือกสรรเปน็พนกังานจ้างของเทศบาลตําบลดอนทราย 

ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2555   ลงวันที่  6 กุมภาพนัธ์ 2555 
--------------------------------------------------------------------- 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
 

1. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สําหรับตําแหน่งผู้มีทักษะ) จํานวน   2   อัตรา 
 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 
   กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานน้ันๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุ
ถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
 

       1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
       2. จัดอบรมสั่งสอนและจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
       3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน 
       5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
       6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

2.  ตําแหน่งผูช้่วยเจ้าพนกังานสาธารณสขุชุมชน 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทย์แผนไทยซึ่งมีระยะ 

เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้   หรอื 

2. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางการสาธารณสุข  การพยาบาลซึ่งมี 
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้  หรือ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางการแพทย์แผนไทย 
หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
1. มีความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
6. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบ 
 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
 

1.  ตําแหน่งคนงาน (ปฏบิตัหิน้าทีพ่นกังานขับรถยนต์) 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  มีความรู้  ความสามารถและทักษะเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที ่
  

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  1.  มีความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ 

2.  มีความรู้  ความเข้าใจในพระราชบัญญัติเทศบาล และกฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ
อ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  คือ  ทดสอบความรู้ ความสามารถ  โดยคํานึงถึง
ระดับความรู้ความสามารถทีต้่องการของตําแหน่งที่กําหนดไว้ดังต่อไปน้ี 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ตําแหน่ง  ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก (สาํหรับตําแหน่งผู้มีทักษะ) 
 

ภาค ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  ข้อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
 วิชาความสามารถทั่วไป    
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 
ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  ข้อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบงัคบัทีเ่กี่ยวกบัการปฏบิตังิานในหน้าที่  
  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2542  
4. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

  5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข 
                         เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551  
  6. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)  
  7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก 
  9. พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  10. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
  11. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526   
  12. ความรู้ที่จําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ 
 
ภาค ค.  ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
      ทดสอบความเหมาะสมกับตาํแหน่ง  โดยวิธีสัมภาษณ ์
 จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้คัดเลือกและจากการสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
 
 
 



-2- 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ตําแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  

 

ภาค ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  ข้อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
  วิชาความสามารถทั่วไป    
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 
ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  ข้อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบงัคบัทีเ่กี่ยวกบัการปฏบิตังิานในหน้าที่  
 

  1.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
  2.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
  3.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

4.  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  
5.  วิชาความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
6.  พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
7.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 
8.  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
9.  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
10. ความรู้ที่จําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ 

 
ค.  ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
     ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้คัดเลือกและจากการสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
 

ตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 
    ทดสอบความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ ์  (คะแนนเตม็  100  คะแนน) 
 

 จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้คัดเลือกและจากการสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
 

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


