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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2565 

..................................................................... 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย  จํานวน  4  ตําแหนง  
4 อัตรา 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  13  และ มาตรา 14  ประกอบกับมาตรา  25  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร ขอ 18 และขอ 
19 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน  2547 และฉบับปรับปรุง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2559 องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  1.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร (ผูสมัครแตละคนสามารถสมัครไดตําแหนงเดียว) 
 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  4  ตําแหนง  4  อัตรา  ดังนี้ 
       (1) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) สังกัด สํานักปลัด อบต.นาทราย    จํานวน  1  อัตรา 
       (2) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (คุณวุฒิ) สังกัดกองคลัง    จํานวน  1  อัตรา 
           (3) ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา (คุณวุฒิ)  สังกัด กองชาง     จํานวน  1  อัตรา  

(4) ตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ)  สังกัด กองการศึกษาฯ     จํานวน  1  อัตรา 

2.  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ของตําแหนงท่ีเปดรับสมัครและเลือกสรร ระยะเวลาการจางและ
อัตราคาตอบแทนรายเดือนท่ีจะไดรับในแตละตําแหนง ตามคุณวุฒิและขอกําหนดท่ีประกาศรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรร (รายละเอียดตามผนวก ก แนบทายประกาศนี้) 

  3.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ   
คุณสมบัติท่ัวไป  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตนตามขอ 4 

แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง   
ลงวันท่ี  25  มิถุนายน 2547  ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน  60 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
   (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบลดังตอไปนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
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    ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
    ค. โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    ง. โรคยาเสพติดใหโทษ 
    จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง  

(6)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(7)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

สําหรับพระภิกษุ สามเณร  นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ไมรับสมัครสอบ ท้ังนี้ตามหนังสือ 
กรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27  มิถุนายน  2501 , หนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี นร.0804/ว 9 ลงวันท่ี 17  พฤศจิกายน  2510 และตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม  2538 

  4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
ผูสมัครตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  ตามท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลนาทราย กําหนดแนบทายประกาศฯ นี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ก ) 

  5. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร  ติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

ดวยตนเองพรอมคาธรรมเนียมจํานวนเงิน 100 บาท  ไดตั้งแตวันท่ี  30 มิถุนายน ถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม  2565  
เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี 
สอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท  0 4221 9725  (เวนวันหยุดราชการ) 

6. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนในวันสมัครพรอมใบสมัคร 
(1)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน 

6 เดือน  จํานวน  3  รูป  พรอมเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถายทุกแผน 
   (2)  สําเนาวุฒิการศึกษา   จํานวน  1 ฉบับ 
   (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  1 ฉบับ 
   (4)  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  1 ฉบับ 
   (5)  ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศฯ ซ่ึงออกไมเกิน  1  เดือน
จํานวน 1 ฉบับ นับแตวันตรวจรางกาย 
   (6)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ใบทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล   หลักฐาน
ผานการเกณฑทหาร  (ส.ด.43 ,ส.ด.8)  

 (7) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (สําหรับตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็ก(ทักษะ) และตําแหนง
พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) จํานวน 1 ฉบับ 

เอกสารท่ีใชสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
/7. วิธีการและเง่ือนไข... 
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7. วิธีการและเง่ือนไขการสมัครสรรหาและเลือกสรร 
 1. ผูสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวนตนเอง ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล

นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี (สํานักปลัด อบต.นาทราย) 
 2. ผูสมัครกรอกใบสมัครใหเรียบรอยดวยลายมือตนเอง โดยใชปากกาสีน้ําเงิน แลวยื่นใบ

สมัครพรอมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามท่ีกําหนดในขอ 6 
 3. สําเนาเอกสารทุกชนิดท่ีตองยื่นพรอมใบสมัครใชกระดาษขนาด A4 เทานั้น และรับรอง

สําเนาถูกตองทุกฉบับ 
 4. ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรนี้จริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน หากภายหลังปรากฏวา
ผูสมัครสรรหาและเลือกสรรใด มีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง  ไมตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรร จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสรรหาและเลือกสรร และไมมีสิทธิไดรับการจางและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดๆท้ังสิ้น และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสาร ท่ีใชในการสมัครจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 5. ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น 

8. คาธรรมเนียมในการสมัครสรรหาและเลือกสรร 
ผูสมัครในการสรรหาและเลือกสรร จะตองเสียคาธรรมเนียมในการสรรหาและเลือกสรรเปน

พนักงานจาง ในอัตรา 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 

9. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
   องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร  ในวันท่ี 18  กรกฎาคม 2565  โดยปดประกาศ  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  ,      
ทางเว็บไซต www.nasay.go.th หรือสอบถามไดท่ีหมายเลขโทรศัพท  0 4221 9725 (ในวันเวลาราชการ) 

  10. วัน เวลา และสถานท่ีสรรหาและเลือกสรร 
   องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  ในวันท่ี 1 สิงหาคม  
2565  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 
   ภาคเชา 
   เวลา  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผูเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
   เวลา 09.30 – 12.00 น. ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป และความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
   ภาคบาย 
   เวลา 13.30 น. เปนตนไป ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง โดย
การสัมภาษณ  

  11. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) สอบขอเขียน 50 คะแนน 
   2. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) สอบขอเขียน 50 คะแนน 
   3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ 100 คะแนน 
  รวม 200 คะแนน (หลักสูตรการสอบคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบทายผนวก ข) 

/12.เกณฑการตัดสิน... 
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  12. เกณฑการตัดสิน 
   ผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองเปนผูไดรับคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก) ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ในแต
ละภาควิชาท่ีสอบ  ไมต่ํากวารอยละ  60 โดยจะพิจารณาผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดเรียงตามลําดับคะแนนท่ีได  ถา
คะแนนเทากันใหผูท่ีไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาได
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เทากัน  ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
(ภาค ข) มากกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน  ให
ผูไดคะแนนความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหผู
ไดรับหมายเลขประจําตัวผูสมัครกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา  

  13. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
   องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร ใน
วันท่ี  3  สิงหาคม  2565  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หรือทางเว็บไซต www.nasay.go.th    
หรือสอบถามไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0 4221 9725 (ในวันเวลาราชการ)  

  14. การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
   การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรทุกตําแหนง  จะข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและ
เลือกสรร โดยเรียงคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  โดยบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะข้ึนบัญชีและใชเพ่ือบรรจุ
และแตงต้ัง เปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง แตถามีการสรรหา
และเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผูผานการสรรหาและ
เลือกสรรไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

  15.  เง่ือนไขการจางและการแตงตั้ง 
   1.  ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะไดรับการจัดจางและแตงตั้งตามตําแหนงท่ีสรรหาและ
เลือกสรรได  โดยไดรับการจัดจางตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได 
   2.  กรณีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรร และถึงลําดับท่ีท่ีไดรับการจัดจางและแตงตั้ง  มี
วุฒิการศึกษาสูงกวาท่ีกําหนดไวตามประกาศฯ นี้  จะนํามาใชเพ่ือเรียกรองสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชนของตนเองไมได 
   3.  ผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร และไดรับการจัดจาง และแตงตั้งเปนพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  จะตองมีบุคคลท่ีเปนขาราชการพลเรือนสามัญหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ตั้งแต
ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  เปนผูคําประกัน 
   4.  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  จะเรียกผูผานการสรรหาและเลือกสรรมาทําสัญญา
จาง  และจัดจางเปนพนักงานจาง  สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ  องคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะทําสัญญา
จางก็ตอเม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ไดรับความเห็นชอบแลว
เทานั้น   
   5.  ในวันทําสัญญาจาง  ผูซ่ึงไดรับการจัดจางเปนพนักงานจางจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
พนักงานจาง ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2547 
   6.  หากมีปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผูสมัคร  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลนาทราย   
อาจตรวจสอบพบภายหลัง  ผูสมัครจะตองถูกเพิกถอนสิทธิในการไดรับการสรรหาและเลือกสรร  พรอมคืนเงิน
คาตอบแทน นับตั้งแตวันท่ีไดรับการจัดจางและไมอาจเรียกรองสิทธิประโยชนใด ๆ ท่ีถูกเพิกถอนได 

/7. อัตราคาตอบแทน... 

http://www.nasay.go.th/
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   7. อัตราคาตอบแทนและระยะเวลาการจาง ดังนี้ 
   (1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (คุณวุฒิ) 
   (2) ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา (คุณวุฒิ) 

(ก) วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท   
(ข) วุฒิการศึกษาระดับ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท 
(ค) วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท 

ระยะเวลาการจางตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี แตไมเกินคราวละ 4 ป 
   (3) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท  
ระยะเวลาการจางตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี แตไมเกินคราวละ 4 ป 
   (4) ตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ) อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท  
ระยะเวลาการจางตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี แตไมเกินคราวละ 4 ป 

  การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางตามประกาศนี้  ดําเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญดวย
กระบวนการท่ียุติธรรม โปรงใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อยาหลงเชื่อ
หรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือผูท่ีแอบอางวาสามารถชวยเหลือหรือใหผานการสรรหาและ
เลือกสรรได และหากผูใดไดทราบขาวประการใดเก่ียวกับการแอบอางหรือทุจริตเพ่ือใหไดรับการสรรหาและเลือกสรร
โปรดแจงใหคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรไดทราบ เพ่ือจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธานี  หมายเลขโทรศัพท  0 4221 9725 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

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

1.  ประเภทของพนักงานจาง  ตามภารกิจ 
2.  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) 

     หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
          ขับรถยนต บํารุงรักษารถยนต เบื้องตน ทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ              
ในการใชรถยนตดังกลาวหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

ขับรถยนต บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนตท่ีอยูในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ 
ของรถยนตใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมท่ีใชปฏิบัติราชการไดทุกเวลา แกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ  ในการใชรถยนต  
ดําเนินการจัดทํารายงานการใชรถยนตในการไปราชการไวเปนหลักฐาน จัดทําบันทึกเสนอขอบกพรองของรถยนต ท่ี
จําเปนจะตองซ้ือหรือจางเหมาเพ่ือปรับปรุงซอมแซม และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา   

 

      คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑. เพศชาย มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ  และไมเกิน ๖๐ ป 
๒. มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ 
๓. มีความรูความสามารถและชํานาญในหนาท่ี  
๔. ไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายวาดวยกรมการขนสงทางบก 
5.  ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการขับรถยนตติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ป โดยมีหนังสือ

รับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงาน ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงาน  
3.  ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน 4 ป 
4.  อัตราวาง  1  อัตรา  
5.  คาตอบแทน  9,400.-บาท 
6.  สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง  ลงวันท่ี  25  มิถุนายน  2547   
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรและวิธกีารสอบแขงขัน 

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

พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) 

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) แยกเปน 

1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
โดยจะทดสอบความรูความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผลทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปน จากขอมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดย
อาศัยขอมูลดานตางๆ ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและ
ตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษา รูป ตางจากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือ
ขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ 

2. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1 พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง     

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 
   2.2 พ.ร.บ. รถยนต พ.ศ. 2522 

2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
   2.4 พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 

2.5 ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน  การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
   2.6 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายจราจร 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจาก ประวัติสวนตัว ประวัติ การทํางาน และ
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และความรูในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัย ความสามารถ ประสบการณ ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยาง
อ่ืน เปนตน  
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ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

…………………………. 

พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ชวยปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
๑. ดานการปฏิบัติการ 
    ๑.1 ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปายคาธรรมเนียม 

คาเชา คาบริการ และรายไดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

    ๑.๒ เรงรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บคาธรรมเนียม ภาษี ท่ีคางชําระ เพ่ือใหสามารถจัดเก็บ
ไดอยางครบถวน 

    1.๓ ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นําสงเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายไดเพ่ือให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ คําสั่ง 

    ๑.๔ รวบรวมขอมูล เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บรายได และเก็บรักษาหลักฐานเพ่ือ
เปนขอมูล และรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามกําหนดระยะเวลา 

    1.๕ จัดทําทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได สถิติการจัดเก็บรายไดแตละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ขอมูลท่ีเก่ียวของดวยเครื่องคอมพิวเตอรตามระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตอและ
สามารถคนหาขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

    ๑.๖ ดําเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนตางๆจัดเก็บ
รักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน เพ่ือรวบรวมไวเปนขอมูล
ในการดําเนินงาน 

    ๑.๗ สอดสองตรวจตรา เรงรัตภาษีอากร คาธรรมเนียมตางๆ และรายไดอ่ืนคางชําระควบคุมหรือ
ดําเนินงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานและปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของ 

    ๑.๘ ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประขาชนท่ัวไป เพ่ือ
ขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจการจัดการท่ัวไป 

 
/คอมพิวเตอร... 
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คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ, ก.ท.หรือ ก อบต. กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจการจัดการท่ัวไป 
คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก ท.หรือ ก อบต.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร 
เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., กท หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ระยะเวลาการจาง 
  ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 4 ป และไมกอนวันท่ี ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีไดมีมติเห็นชอบการจาง 

อัตราคาตอบแทน 
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 9,400 บาท 
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวท. ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 10,840 บาท  
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 11,500 บาท  
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรและวิธกีารสอบแขงขัน 

………………………. 

พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) แยกเปน 

1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
โดยจะทดสอบความรูความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผลทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปน จากขอมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดย
อาศัยขอมูลดานตางๆ ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและ
ตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษา รูป ตางจากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือ
ขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ 

2. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึงปจจุบัน 
2.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2.3 ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
2.4 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานจัดเก็บรายได 
2.5 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเรื่องบัญชีระบบบัญชี 
2.6 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเรื่องจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ 
2.7 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจาก ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา การ
ทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และความรูในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย ความสามารถ ประสบการณ ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยาง
อ่ืน เปนตน  
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ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

--------------------------- 
1.  ประเภทของพนักงานจาง ตามภารกิจ 
2.  ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา (คุณวุฒิ) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 รับผิดชอบเปนผูชวยปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต
การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. เปนผูชวยสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตางๆ เพ่ือใหตรงตามหลัก
วิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 

2. เปนผูชวยตรวจสอบ แกแข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปนผูชวยถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุท่ีใชตามหลักวิชาชาง เพ่ือประมาณราคาคากอสราง 
4. เปนผูชวยควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามท่ีไดรับมอบหมาย 

พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
5. เปนผูชวยรวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง 
6. เปนผูชวยประชาสัมพันธอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และผูมาติดตองานดานโยธา เพ่ือใหเกิด

ความรู ความเขาใจหรือความพึงพอใจ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 ๑. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ  และไมเกิน ๖๐ ป 
 ๒. ไดรับมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  2.1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิซาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา กอสราง เทคนคิสถาปตยกรรม โยธาสาํรวจ สถาปตยกรรม หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
  2.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม โยธา 
สํารวจ กอสราง สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
  2.3 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคสถาปตยกรรมโยธา สํารวจ 
กอสราง สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือในสาขาวิซาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.ก.ท. และ ก อบต. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
ระยะเวลาการจาง 
  ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 4 ป และไมกอนวันท่ี ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีไดมีมติเห็นชอบการจาง 

อัตราคาตอบแทน 
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 9,400 บาท 
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวท. ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 10,840 บาท  
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 11,500 บาท  
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรและวิธกีารสอบแขงขัน 

………………………. 

พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา 

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) แยกเปน 

1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
โดยจะทดสอบความรูความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผลทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปน จากขอมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดย
อาศัยขอมูลดานตางๆ ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและ
ตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษา รูป ตางจากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือ
ขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ 

2. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึงปจจุบัน 
2.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2.3 ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
2.4 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานดานชางโยธา 
2.5 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 
2.6 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจาก ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา การ
ทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และความรูในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย ความสามารถ ประสบการณ ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยาง
อ่ืน เปนตน  
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ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

--------------------------- 
1.  ประเภทของพนกังานจาง ตามภารกิจ 
2.  ตําแหนง  ผูดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 รับผิดชอบเปนผูชวยผูดูแลเด็กปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ ดูแลความเรียบรอย  ความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนใหความรูเบื้องตนแกเด็กกอนประถมศึกษา  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ชวยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  มีความเสียสละ ความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน มีความอดทนตองานหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย เปนผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ  ใหความรูแกเด็กโดย
การสอนใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองได ดูแลความเรียบรอย และความปลอดภัยของเด็กในขณะท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของผูดูแลเด็ก 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 ๑. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ  และไมเกิน ๖๐ ป 
 ๒. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ข้ึนไปสําหรับบุคคลท่ี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย  ปริญญาตรีทางการศึกษาอ่ืน  ปริญญาสาขาอ่ืนๆ  อนุปริญญา  จะ
ไดรับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกําหนดและตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ
ตามเกณฑของคณะกรรมการฯ กําหนด (ตามเอกสารกําหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ) 
 3. ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานไมนอยกวา ๕ ป โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือ
หนวยงาน ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงาน 
 4. ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 5. มีสุขภาพแข็งแรง 
 6. มีสุขภาพจิตดีตองไมเปนผูวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนผูติดยาเสพติด 
 7. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางดานจิตใจอารมณ สังคม มีความตั้งใจ 
 8. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความตั้งใจ 
จะปฏิบัติงานดวยความรัก  ความออนโยนเอ้ือตอการเลี้ยงดูเด็กไดอยางเหมาะสม 
 9. เปนผูท่ีมีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน  
ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 ๑. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได 
 ๒. สามารถสอนดานพัฒนาการเด็กได 
 ๓. สามารถจัดโภชนาการสําหรับเด็กได 
 ๔. มีความรูความสามารถเก่ียวกับตําแหนงผูดูแลเด็ก 
 ๕. มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี  แกไขปญหาเฉพาะหนาและระยะยาวไดดี 
3.  ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน 4 ป และไมกอนวันท่ี ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีไดมีมติเห็นชอบการจาง 
4.  คาตอบแทน  9,400.-บาท 
5.  สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง  ลงวันท่ี  25  มิถุนายน  2547 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรและวิธกีารสอบแขงขัน 

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

พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ) 

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) แยกเปน 

1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
โดยจะทดสอบความรูความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม หาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปน จากขอมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยอาศัยขอมูล
ดานตางๆ ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและตีความจาก
ขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษา รูป ตางจากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือ
ใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ี
ตองการของตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงดวย 

2. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
(2.1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
(2.2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปจจุบัน 
(2.3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(2.5) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
(2.6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 

และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
(2.7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
(2.8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547  และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
(2.9) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพ่ิมเติม

จนถึงปจจุบัน 
(2.10) ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีเขารับการ สรรหา 

3.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจาก ประวัติสวนตัว ประวัติ การทํางาน และ
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และความรูในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัย ความสามารถ ประสบการณ ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยาง
อ่ืน เปนตน  
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