
 
 

  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
เร่ือง   การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕65 
----------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาและการเลอืกสรรเป็นพนักงานจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2564  ตามหมวด 4       
การสรรหาและการเลอืกสรร ตามขอ้ ๑8 ขอ้ 19 และขอ้ 23 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
จงัหวดัแพร่ (ก.อบต.จงัหวดัแพร่)  เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัพนักงานจา้ง ลงวนัที ่๑๒  กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๗  (แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่3) ลงวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2557 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) ลงวนัที ่13 
ธนัวาคม    พ.ศ. 2559  จงึประกาศรบัสมคัรบคุคลภายนอก   เพือ่การสรรหาและการเลอืกสรรเป็นพนักงาน
จา้ง  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงำนจ้ำง  
1.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต าแหน่ง พนกังานขบัรถขยะ  (ทกัษะ) จ านวน 1 อตัรา 

สงักดัส านักปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย (ภาคผนวก ก.)  

1.2 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต าแหน่ง ผูดู้แลเดก็(ทกัษะ) จ านวน 1 อตัรา 
สงักดั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย 

รายละเอยีด ตามเอกสารแนบทา้ย (ภาคผนวก ก.)  
2. คณุสมบติัทัว่ไปและคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมคัรเข้ำรบักำรสรร

หำและเลือกสรร 
 2.๑ คณุสมบติัทัว่ไป 

    ผูส้มคัรสอบตอ้งมคีุณสมบตัทิัว่ไป  และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัแพร ่เรื่อง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัพนกังานจา้ง ลงวนัที ่๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗  ดงัตอ่ไปนี้ 

(๑) สญัชาตไิทย 
(๒) มอีายไุม่ต ่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกนิ ๖๐ ปี  (นับถงึวนัปิดรบัสมคัร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นผูม้กีายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ไรค้วามสามารถ หรอืจติฟัน่

เฟือน 
ไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศก าหนดโรคทีเ่ป็นลกัษณะตอ้งหา้มเบื้องตน้ ส าหรบั
พนักงานส่วนต าบล ดงันี้ 

(ก) โรคเรือ้นในระยะตดิต่อหรอืในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกยีจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกยีจแก่สงัคม 
(ง) โรคตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 
(จ) โรคพษิสุราเรือ้รงั 

 
/(5) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่ง... 
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    (5) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที่ 
ในพรรคการเมอืง 

(6) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารทอ้งถิน่ คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
(7) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ด ใหจ้ าคกุเพราะกระท า

ความผดิ 
ทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื 
หน่วยงานอื่นของรฐั 

 

หมำยเหตุ  ผูท้ีผ่่านการสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจา้ง  ในวนัทีท่ าสญัญาจะตอ้งไม่เป็น
ขา้ราชการหรอืลูกจา้งของส่วนราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งของหน่วยงานอื่นของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืพนกังาน
หรอืลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถิน่ 

2.2  คณุสมบติัเฉพำะส ำหรบั ต ำแหน่ง พนักงำนขบัรถขยะ (ทกัษะ)  
ผูส้มคัรตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดเกีย่วกบัการรบั

สมคัร 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย (ภาคผนวก ก.)  

2.3  คณุสมบติัเฉพำะส ำหรบั ต ำแหน่ง ผู้ดแูลเดก็(ทกัษะ)  
ผูส้มคัรตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดเกีย่วกบัการ 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย (ภาคผนวก ก.)  
  3.  กำรรบัสมคัร 
       3.1 วนัเวลำและสถำนท่ีรบัสมคัร 
       ผู้ประสงค์จะสมคัรเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรร  ติดต่อขอทราบรายละเอียด       
และ ยื่นใบสมคัรพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย อ าเภอสูง
เม่น     จังหวดัแพร่ ตัง้แต่วนัที่  10 มีนาคม  2565  ถึงวนัที่ 21  มีนาคม  2565  ในวนัและเวลา
ราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข054-660656  ต่อ 11 โทรสาร 054-660651 หรือดู
รายละเอียด   ได้ที่เว็บไซต์ http://www.phrae-huafai.go.th 

              องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย ไม่รบัสมคัร พระภกิษุหรอืสามเณร  ตามหนังสอื
ส านักงาน ก.พ. ที ่ นร  0904/ว 9  ลงวนัที ่ 17  พฤศจกิายน  2510,หนังสอืส านักงาน ก.ท.ด่วนมาก  ที ่ มท  
0311/     
ว 5626  ลงวนัที ่ 23 มกราคม  2521  และตามความในขอ้  5 ของค าสัง่มหาเถรสมาคม ลงวนัที ่ 21 กนัยายน  
2521  หากสมคัรแลว้บวชเป็นพระภกิษุหรอืสามเณรในภายหลงั ระหว่างด าเนินการสรรหากจ็ะไม่อนุญาตให้
เขา้รบัการสรรหา หากยงัครองสมเพศอยู่ในวนัทีด่ าเนินการสรรหา 
       3.2 หลกัฐำนท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมคัร  

               ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการสรรหาและเลอืกสรร ตอ้งยื่นเอกสารและหลกัฐานในการสมคัร
ดว้ยตนเองตอ่เจา้หน้าทีร่บัสมคัร ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย โดยยืน่หลกัฐานดงันี้ 
  (1) ส าเนาวุฒกิารศกึษาหรอืหลกัฐานแสดงการจบการศกึษา พรอ้มตน้ฉบบั   จ านวน  1  ฉบบั 
  (2) ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น  พรอ้มส าเนา            จ านวน  1 ฉบบั 
  (3) บตัรประจ าตวัประชาชน    พรอ้มส าเนา            จ านวน  1 ฉบบั 
  (4) รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไมใ่ส่แว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
โดยถ่ายครัง้เดยีวกนัและถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน นบัถึงวนัปิดรบัสมคัร             จ านวน  3  รูป 
 

/(5) ใบรบัรองแพทย ์
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  (5) ใบรบัรองแพทยแ์สดงว่าไม่เป็นโรคตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการกลาง 
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ซึง่ออกใหไ้ม่เกนิ 1 เดอืน                   จ านวน  1  ฉบบั 
  (6) ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงว่าไดผ้่านพน้ภาระการเป็นทหารตามกฎหมาย(ถา้ม)ี จ านวน  1  
ฉบบั 
  (7) หนังสอืรบัรองประสบการณ์การท างานจากนายจา้งหรอืหน่วยงาน  ซึง่รบัรองว่ามทีกัษะ    
  ในงานทีจ่ะปฏบิตัไิม่ต ่ากว่า 5 ปี                     จ านวน  1  ฉบบั 

(8) มใีบอนุญาตเป็นผูข้บัรถส่วนบุคคลชนิดที ่ 2  ตาม พระราชบญัญตักิารขนส่ง    
ทางบก  พ.ศ.2522  (เฉพาะต าแหน่งพนักงานขบัรถขยะ) 
                    (9) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  
 ทะเบียนหย่า                                                                                                จ านวน   1  
ฉบบั                                                                                                    
 

  ทัง้น้ี ในหลกัฐำนทุกฉบบั ให้ผู้สมคัรเขียนค ำรบัรองส ำเนำถกูต้องและลงช่ือก ำกบัไว้
ด้วย 

3.3 ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัร   
ผู้สมคัรเขา้รบัการสรรหาและการเลอืกสรร ต้องเสยีค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้รบัการ    

สรรหาและเลอืกสรรส าหรบัต าแหน่งที่สมคัร ในอตัราต าแหน่งละ  100  บาท (หนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) เมื่อสมคัร
เขา้รบัการสรรหาและเลอืกสรรแล้ว ค่าธรรมเนียมการสมคัรจะไม่จ่ายคนืให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

3.4 เง่ือนไขในกำรสมคัร   
ผู้สมคัรเขา้รบัการสรรหาและการเลอืกสรรต้องรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มคีุณสมบตัิทัว่ไป และคุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่งตรงตามประกาศรบัสมคัรจรงิ และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมคัร พร้อมทัง้ยื่นหลกัฐานในการสมคัรให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มคีวามผดิพลาดอนัเกิดจากผู้สมคัรไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรอืคุณวุฒกิารศกึษาไม่ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะ
ส าหรบัต าแหน่งที่สมคัรอนัเป็นผลท าให้ผู้สมคัรไม่มสีทิธสิมคัรตามประกาศรบัสมคัรดงักล่าว หากตรวจสอบ
พบเมื่อใด ให้ถอืว่าการรบัสมคัรและการได้เขา้รบัการสรรหาและการเลอืกสรรครัง้นี้เป็นโมฆะส าหรบัผู้นัน้
ตัง้แต่ต้น 

ผู้สมคัรที่ใช้หลกัฐานอนัเป็นเท็จ หรอื หลกัฐานปลอม จะถูกด าเนินคดฐีาน แจ้งความ
อนัเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 “ผู้ใดแจ้งความอนัเป็นเท็จต่อเจ้า
พนักงาน  ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรอืประชาชนเสยีหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดอืนหรอืปรบัไม่เกนิ
หนึ่งพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั” ทัง้นี้ไม่ว่าองค์การบรหิารส่วนต าบลหวัฝายจะตรวจพบเมื่อใดก็ตาม 

4.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิรบักำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวนั เวลำ 
สถำนท่ีในกำรประเมินสมรรถนะ 

    4.1 กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรบักำรสรรหำและเลือกสรร  
    องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรบัการเข้ารบัการสรรหา 

และเลือกสรร ในวนัที่  23 มนีาคม  2565  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย อ าเภอสูงเม่น 
จงัหวดัแพร่ 

    4.2 วนั เวลำ และสถำนท่ีในกำรสรรหำและเลือกสรร  
    องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัฝายจะด าเนินการสรรหาและเลอืกสรร ในวนัที่ 30  มนีาคม   

2565  ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย 
/(6) หลกัเกณฑ ์และวธิ.ี. 
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  5. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 

  ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัการประเมนิสมรรถนะตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิ (รายละเอยีดตาม
ภาคผนวก ค)  

  6. หลกัเกณฑ์กำรตดัสิน 

  ผูท้ีถ่อืว่าเป็นผูผ้่านการเลอืกสรร   จะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนในการประเมนิสมรรถนะไม่ต ่า
กว่า  

รอ้ยละ ๖๐ ในภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป และภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ถงึจะมี
สทิธิเ์ขา้รบัการทดสอบภาคความเหมาะสมส าหรบัต าแหน่ง (สอบสมัภาษณ์) โดยการด าเนินการจดัจา้งจะ
เป็นไปตามล าดบัคะแนนทีส่อบได ้  ในกรณีทีม่ผีูส้อบไดค้ะแนนรวมเทา่กนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในล าดบัที่สงูกว่า ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งเท่ากนั 
ใหผู้ไ้ดค้ะแนน   ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่งมากกว่า   เป็นผูอ้ยู่ในล าดบัทีส่งูกว่า ถา้ได้
คะแนนภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่งเท่ากนั ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาษาไทยในภาคความรู้
ความสามารถทัว่ไปมากกว่าเป็น ผูอ้ยู่ในล าดบัทีส่งูกว่า ถา้ยงัคงไดค้ะแนนเทา่กนัอกี กใ็หผู้ไ้ดร้บัเลขประจ าตวั
สอบก่อนเป็นผูอ้ยู่ในล าดบัทีส่งูกว่า  

  7. กำรประกำศรำยช่ือและกำรข้ึนบญัชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย จะประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร ตำมล ำดบัคะแนน
สอบ       

ท่ีได้  ในวนัท่ี  1  เมษำยน  พ.ศ.๒๕65  ณ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัฝำย  โดยบญัชรีายชื่อดงักล่าวใหเ้ป็น     
อนัยกเลกิหรอืสิน้สดุผลไปเมื่อการเลอืกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับตัง้แต่วนัขึน้บญัช ีหรอืนับแต่วนัประกาศรบัสมคัร      
ในต าแหน่งทีม่ลีกัษณะงานเดยีวกนันี้ใหม่แลว้แต่กรณี 

  8. กำรจดัท ำสญัญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
    องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย จะท าสญัญาจา้งพนกังานจา้ง เมื่อหลงัจากไดร้บัความ
เหน็ชอบ 

จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัแพร่  และองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย จะมหีนังสอืแจง้ใหผู้ท้ี่
ผ่านการเลอืกสรรมารายงานตวัตามล าดบัทีส่อบคดัเลอืกได ้

 

    จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

ประกาศ  ณ  วนัที ่  2  มนีาคม พ.ศ.๒๕65 

 

    จ่าสบิเอก  บุญยงค์   กองศลิป์  
      ( บุญยงค์   กองศลิป์) 
               นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย 
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ภำคผนวก ก.  
แนบท้ำยประกำศองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัฝำย  ลงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2565 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาและการเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
1. ประเภทต ำแหน่ง    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
2. ช่ือต ำแหน่ง พนักงำนขบัรถขยะ (ทกัษะ) 
3.หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 
  ปฏบิตัหิน้าทีข่บัรถบรรทุกขยะ จดัเกบ็ตามบา้นเรอืน ในพืน้ทีต่ าบลหวัฝาย และไปทิง้ใน 
พืน้ทีบ่่อทิง้ขยะทีท่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝายก าหนดไว ้

4.ลกัษณะงำนท่ีปฏิบติั 
   ขบัรถบรรทุกขยะ  ดูแลท าความสะอาด บ ารุงรกัษา ตรวจสภาพรถตามคูม่อื และแกไ้ข
ขอ้ขดัขอ้งเลก็ๆน้อยๆของในการใชร้ถยนต์ และปฏบิตังิานหน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5.คณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง  
   5.1. วุฒกิารศกึษาไม่ต ่ากว่า ป. 6 

 5.2.  มทีกัษะเฉพาะบุคคลทีจ่ะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะในงาน ทีจ่ะ
ปฏบิตัิ 

ไม่ต ่ากว่า ๕ ปี และทกัษะของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งสามารถพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึความมทีกัษะในงานนัน้ๆ โดยมี
หนังสอืรบัรองการท างานจากนายจา้งหรอืหน่วยงานซึง่ระบุถงึลกัษณะงานทีไ่ดป้ฏบิตัหิรอืมกีารทดสอบทกัษะ
เฉพาะบุคคลดว้ยการทดลองปฏบิตัิ 

  5.3  มใีบอนุญาตเป็นผูข้บัรถส่วนบุคคลชนิดที ่2  ตาม พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก   
พ.ศ.2522   
6. ระยะเวลำกำรจ้ำง   ระยะเวลาในการจา้งไม่เกนิคราวละ 4 ปี หรอืตามระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ตามแผนอตัรา   
ก าลงั ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6) โดยองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝายจะเรยีกผูท้ีผ่า่นการสรรหา
และเลอืกสรรตามล าดบัทีข่ึน้บญัชไีว ้มาท าสญัญาจา้ง  ภายหลงัจากคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจงัหวดั
แพร่        ใหค้วามเหน็ชอบแลว้   
7. ค่ำตอบแทน     
              - ไดร้บัค่าตอบแทน ขัน้ 9,400 บาท พรอ้มค่าครองชพีชัว่คราวทีไ่ดร้บัตามสทิธิ 

8. หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกสรร   ต ำแหน่งพนักงำนขบัรถขยะ (ทกัษะ) 
       ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัการประเมนิสมรรถนะตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

สมรรถนะ คะแนนเตม็ วธิกีารประเมนิ 
1. ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป  (ภาค ก.) 

 
100 โดยวธิสีอบขอ้เขยีนปรนัย 

2. ภาคความรู ้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 (ภาค ข.)  

100 โดยวธิสีอบปฏบิตั ิ
 

3. ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (ภาค ค.) 
-  

100 โดยทดสอบทกัษะ 
ประสบการณ์ และสมัภาษณ์ 

รวม 300  

                                                                                                 
 /...ก.ภาคความรูค้วามสามารถ.. 
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ก.ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ไป  ภำค ก. (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
 ทดสอบความรูค้วามสามารถทัว่ไป  โดยวธิสีอบขอ้เขยีน  แบบปรนัย ( 4 ตวัเลอืก) ความรูว้ชิา และ
ระเบยีบกฎหมายในการสอบมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.1  ความรูใ้นงานขบัรถยนต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏบิตังิานในหน้าที่ 
1.2  กฎหมาย  กฎ ระเบยีบ  ขอ้บงัคบัอื่นทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานในหนา้ที ่ ดงันี้ 

1.2.1. พระราชบญัญตัสิภาต าบล และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
จนถงึปัจจุบนั 

1.2.2. พระราชบญัญตักิารจราจรทางบก พ.ศ.2522 
1.2.3. พระราชบญัญตัริถยนต์  พ.ศ.2522 
1.2.4. พระราชบญัญตัขินส่งทางบก พ.ศ. 2522   
1.2.5 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเศรษฐกจิ  สงัคม และการเมอืงการปกครอง 
 

ข.ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
-  ทดสอบการใชแ้ละขบัรถยนต ์
  

ค.ภำคควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง (ภำค ค.)  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)  หลกัเกณฑ์กำรสมัภำษณ์ 
 1. ทศันคตใินการท างาน        25  คะแนน 
 2. ประสบการณ์ในการท างาน      25  คะแนน 
 3. ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ปฏภิาณไหวพรบิ    25  คะแนน 
 4. มนุษยส์มัพนัธ ์การปรบัตวัเขา้กบัเพือ่นร่วมงาน ร่วมสงัคม  25  คะแนน 

 

ขัน้ตอนกำรประเมินสมรรถนะ ดงัน้ี 
1. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย  จะท าการประเมนิสมรรถนะดว้ยวธิกีารต่างๆ ตามหลกัเกณฑท์ี่

ก าหนดในตารางขา้งตน้ 
2. วธิกีารเขา้รบัการประเมนิสมรรถนะดงันี้ 

2.1  ผูเ้ขา้รบัการเลอืกสรรตอ้งแต่งกายชดุสุภาพ   

2.2  ผูเ้ขา้รบัการเลอืกสรรไปถงึทีท่ าการเลอืกสรรกอ่นก าหนดเวลาด าเนนิการเลอืกสรร พรอ้มน า     
บตัรประจ าตวัผูส้มคัรเขา้รบัการเลอืกสรรมาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวนัดงักล่าวดว้ย 

2.3  ผูเ้ขา้รบัการเลอืกสรรไม่มาตามก าหนดเวลา  จะพจิารณาตดัสทิธิไ์ม่ใหเ้ขา้รบัการเลอืกสรร  

2.4  หา้มน าหนังสอื ต ารา และเครือ่งมอืสื่อสารทุกชนิดเขา้ไปในสถานทีเ่ลอืกสรร 

2.5  ตอ้งเชื่อฟัง และปฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้หน้าทีป่ระจ าสถานทีเ่ลอืกสรรโดยเคร่งครดั 

2.6  ผูใ้ดฝ่าฝืนระเบยีบ และวธิกีารเลอืกสรรนี้ หรอืทุจรติ  หรอืพยายามทุกจรติในการ เลอืกสรร 
คณะกรรมการอาจพจิารณาสัง่ใหเ้ป็นผูไ้มม่สีทิธเิขา้รบัการเลอืกสรรในต าแหน่งดงักล่าว 

 
 

- ภาคผนวก ก.(ต่อ)..... 
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-ภำคผนวก ก.  (ต่อ) 
แนบท้ำยประกำศองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัฝำย  ลงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2565 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาและการเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
1. ประเภทต ำแหน่ง    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
2. ช่ือต ำแหน่ง ผู้ดแูลเดก็ (ทกัษะ 
3.หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

  ปฏบิตัหิน้าทีช่่วยเหลอืครูผูดู้แลเดก็ เกีย่วกบัการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้การส่งเสรมิการเรยีน 
พฒันาผูเ้รยีน ปฏบิตังิานวชิาการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบรมเลี้ยงดูเดก็เลก็ เดก็อนุบาลและปฐมวยั ใหม้ี
ความพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์จติใจ สงัคม และสตปัิญญาตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัฯ ปฏบิตังิานใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
4.ลกัษณะงำนท่ีปฏิบติั  
   1. ปฏบิตังิานเกีย่วกบัจดัประสบการณ์เรยีนรู ้สง่เสรมิการเรยีนรูข้องเรยีนดว้ยวธิกีารที่
หลากหลายโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

 2. จดัอบรมสัง่สอนและจดักจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และ
คุณลกัษณะ 

ตามวยั 
  3. ปฏบิตังิานวชิาการของสถานศกึษา (ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็) 
  4. ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจดัระบบการดูแลช่วยเหลอืผูเ้รยีน 
  5. ปฏบิตังิานความร่วมมอืกบัเครอืขา่ยการพฒันาเดก็ปฐมวยั  

 6. ท านุบ ารุง ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม แหล่งเรยีนรู ้และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
 7. ความร่วมมอืกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 
 8. ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5. คณุสมบติัเฉพำะต ำแหน่ง   
   5.1. มวีุฒกิารศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)ทุกสาขา หรอืเทยีบเท่า หรอืสูงกว่านี้ทุก
สาขา 

 5.2  จะตอ้งมเีป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะในงานทีจ่ะปฏบิตัไิม่ต ่ากว่า ๕ ปี และ
ทกัษะ 

ของบุคคลดงักล่าว จะตอ้งสามารถพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึความมทีกัษะในงานนัน้ๆ   โดยมหีนังสอืรบัรองการท างาน
จากนายจา้งหรอืหน่วยงานซึง่ระบุถงึลกัษณะงานทีไ่ดป้ฏบิตัหิรอืมกีารทดสอบทกัษะเฉพาะบคุคลดว้ยการ
ทดลองปฏบิตั ิ 
 
6. ระยะเวลำกำรจ้ำง   ระยะเวลาในการจา้งไม่เกนิคราวละ 4 ปี หรอืตามระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ตามแผน
อตัราก าลงั ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6) โดยองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝายจะเรยีกผูท้ี่ผ่านการสรร
หาและเลอืกสรรตามล าดบัทีข่ึน้บญัชไีว ้มาท าสญัญาจา้ง  ภายหลงัจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จงัหวดัแพร่  ใหค้วามเหน็ชอบแลว้   
 
7. ค่ำตอบแทน     
              - ไดร้บัค่าตอบแทน ขัน้ 9,400 บาท พรอ้มค่าครองชพีชัว่คราวทีไ่ดร้บัตามสทิธิ 
 
 

/...8 หลกัเกณฑ ์และวธิ.ี... 
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 (8) หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกสรร  ต ำแหน่ง ผู้ดแูลเดก็  (ทกัษะ) 
       ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัการประเมนิสมรรถนะตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

สมรรถนะ คะแนนเตม็ วธิกีารประเมนิ 

1. ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป  (ภาค ก.) 
 

100 โดยวธิสีอบขอ้เขยีนแบบ
ปรนัย 

2. ภาคความรู ้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 (ภาค ข.)  

100 โดยวธิสีอบปฏบิตั ิ
 

3. ภาคความรูเ้หมาะสมกบัต าแหน่ง  (สมัภาษณ์) 
(ภาค ค.) 

100 โดยการสมัภาษณ์ 

รวม 300  

 
ก.ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ไป  (ภำค ก.) (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
 ทดสอบความรูค้วามสามารถทัว่ไป  โดยวธิสีอบขอ้เขยีน  แบบปรนัย ( 4 ตวัเลอืก) ความรูว้ชิา และ
ระเบยีบกฎหมายในการสอบมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 
2. พระราชบญัญตัสิภาต าบล และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
3. พระราชบญัญตักิ าหนดแผน และขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่  

พ.ศ.2542 
4. การใชภ้าษา และหลกัเหตุผล การคดิค านวณ 
5. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเศรษฐกจิ  สงัคม และการเมอืงการปกครอง 
6. พระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสาร ของทางราชการ  พ.ศ.2540 

 
ข.ภำคควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  (ภำค ข.)   (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
 ทดสอบความรูค้วามสามารถทัว่ไป  โดยวธิสีอบขอ้เขยีน  แบบปรนัย ( 4 ตวัเลอืก) ความรูว้ชิา และ
ระเบยีบกฎหมายในการสอบมรีายละเอยีด ดงันี้ 

   1.พระราชบญัญตัริะเบยีบงานบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
   2. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  

      3. พระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ.2542 
    4. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจุบนั 
    5. มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิ ตามมตคิณะรฐัมนตรใีนคราวประชุม  

        วนัที ่2 มกราคม พ.ศ.2562  
    6. จติวทิยาเกีย่วกบัเดก็อายุ 3 – 5 ปี 
    7. ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบังานทีป่ฏบิตัิ 
 
 

-/....ค.ภาคความเหมาะสม... 
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ค.. ภำคควำมรู้ควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง ( ภำค ค. )   (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

 -  โดยใชว้ธิกีารสอบสมัภาษณ์  จะท าการสอบสมัภาษณ์ ต าแหน่งทีส่มคัรเขา้รบัการสรรหา และ
เลอืกสรร  

เพื่อพจิารณา  ความเหมาะสมในดา้นต่างๆ  เชน่  ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานในหน้าที ่
ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทวีาจา อุปนสิยั อารมณ์  ทศันคต ิ จรยิธรรม  ความคดิ  รเิรมิสรา้งสรรค ์ 
และเชาวปั์ญญา   
การปรบัตวั และมนุษยส์มัพนัธ ์ ตลอดจนทศันคต ิและแรงจูงใจในการท างาน 
 
ขัน้ตอนกำรประเมินสมรรถนะ ดงัน้ี 

1. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย  จะท าการประเมนิสมรรถนะดว้ยวธิกีารต่างๆ ตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในตารางขา้งตน้ 

2. วธิกีารเขา้รบัการประเมนิสมรรถนะดงันี้ 
2.1  ผูเ้ขา้รบัการเลอืกสรรตอ้งแต่งกายชดุสุภาพ   

2.2  ผูเ้ขา้รบัการเลอืกสรรไปถงึทีท่ าการเลอืกสรรกอ่นก าหนดเวลาด าเนนิการเลอืกสรร พรอ้มน า     
บตัรประจ าตวัผูส้มคัรเขา้รบัการเลอืกสรรมาแสดงต่อเจา้หน้าทีใ่นวนัดงักล่าวดว้ย 

2.3  ผูเ้ขา้รบัการเลอืกสรรไม่มาตามก าหนดเวลา  จะพจิารณาตดัสทิธิไ์ม่ใหเ้ขา้รบัการเลอืกสรร  

2.4  หา้มน าหนังสอื  ต ารา  และเครื่องมอืสือ่สารทกุชนิดเขา้ไปในสถานทีเ่ลอืกสรร 

2.5  ตอ้งเชื่อฟัง และปฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้หน้าทีป่ระจ าสถานทีเ่ลอืกสรรโดยเคร่งครดั 

2.6  ผูใ้ดฝ่าฝืนระเบยีบ และวธิกีารเลอืกสรรนี้ หรอืทุจรติ  หรอืพยายามทุกจรติในการ เลอืกสรร  
คณะกรรมการอาจพจิารณาสัง่ใหเ้ป็นผูไ้มม่สีทิธเิขา้รบัการเลอืกสรรในต าแหน่งดงักล่าว 

 
 

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

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัฝำย 
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 (ภำคผนวก ข) 

เลขประจ าตวัผูส้มคัร….................... 
 

ใบสมคัรเข้ำรบักำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง ..................................................................... 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัฝำย อ ำเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ 
 

เรียน     นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัฝำย 
 

  ดว้ยขา้พเจา้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการสรรหาและเลอืกสรรเป็น พนักงานจา้งตามภารกจิ          
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝาย จงึขอแจง้รายละเอยีดของขา้พเจา้เพื่อประกอบการพจิารณาดงัต่อไปนี้ 
 ๑. ชื่อ – สกุล  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................สญัชาต.ิ............. 

๒. อายุนับถงึวนัปิดรบัสมคัรไม่ต ่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกนิ ๖๐ ปี  คอื เกดิวนัที่
.......................................... 

๓. คุณวุฒทิีต่รงตามต าแหน่งทีส่มคัรสอบ คอื ไดร้บัประกาศนียบตัร / ปรญิญา / ใบอนุญาต
.................. 

     .................................................................โดยไดร้บัจาก........................................................... 
     เมื่อวนัที.่................ เดอืน........................................พ.ศ............................ (ภายในวนัรบัสมคัร) 
๔. ประสบการณ์การท างาน ........................................... อายุการท างาน.............ปี ............เดอืน 
๕. ทกัษะความรูค้วามสามารถพเิศษ   ๑......................................................................................... 
        ๒............................................................................................ 

   O  มหีนังสอืรบัรอง    O ไม่มหีนังสอืรบัรองหน่วยงานทีอ่อกหนังสอืรบัรอง............................... 

๖. บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที.่..................................................ออกให ้ณ .................................... 
๗. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั บา้นเลขที.่.....................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย...........................ถนน
.................... 
   ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต..........................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย.์.......... 
   โทรศพัท.์....................................................... 
๘. ชื่อบดิา................................................................................อาชพี.............................................. 
    ชื่อมารดา.............................................................................อาชพี............................................ 
๙. ไดแ้นบหลกัฐานต่างๆ ซึง่ไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ มาพรอ้มกบัใบสมคัรรวม.................
ฉบบัคอื 
   (     ) ส าเนาประกาศนียบตัร/ปรญิญา/ใบอนุญาต  (     ) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
   (     ) ใบรบัรองแพทย ์    (     ) อื่น ๆ คอื......................................... 



 
 

(หากขา้พเจา้ยื่นหลกัฐานต่างๆ ไม่ครบถว้น  หรอืไม่ถูกตอ้งตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศรบัสมคัรใหถ้อื
ว่าขา้พเจา้ไม่มสีทิธเิขา้รบัการสรรหาและเลอืกสรรครัง้นี้ ) 
 

  ขา้พเจา้ขอใหค้ ารบัรองว่า ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้นี้เป็นความจรงิทกุประการ  และยนิดี
ปฏบิตัิ 
ตามเงื่อนไข  ขา้พเจา้เป็นผูม้คีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัแพร่ (ก.อบต. 
จงัหวดัแพร่ ) ลงวนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗  เรื่อง มาตรฐานทัว่ไปเรื่องเกีย่วกบัพนักงานจา้ง และมคีุณสมบตั ิ
เฉพาะส าหรบัต าแหน่งทีส่มคัรเขา้รบัการสรรหา และเลอืกสรรตรงตามประกาศ ฯ และเงื่อนไขขอ้ก าหนดอื่น ๆ 
ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัฝายก าหนดทุกประการ 
 

    (ลงชื่อ).....................................................ผูส้มคัร 
              (....................................................) 
              วนัที.่..............เดอืน.........................พ.ศ..................... 
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ส าหรบัเจา้หน้าที่ 

(      ) หลกัฐานครบถว้น 
(      ) มปัีญหา คอื 
แจง้นัดหมายเขา้รบัการสรรหาและเลอืกสรร วนัที่
.................................... 
เวลา.........................................น. 

 
 
    (ลงชื่อ)...................................................เจา้หน้าทีผู่ร้บัสมคัรฯ 
              (...................................................) 
   วนัที.่...................เดอืน..........................................พ.ศ..................... 
 
 
 
๑. ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรดว้ย
ลายมอืชือ่ของตนเองและลงลายมอื
ชื่อต่อหนา้เจา้หน้าทีร่บัสมคัร 
๒. ก่อนยื่นใบสมคัรจะตอ้งตรวจสอบ
หลกัฐานต่างๆใหค้รบถว้นและ
ถูกตอ้ง 

 


