
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
**************  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่  28  กันยายน  2560 

อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 18  และข้อ 19   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  28  มิถุนายน  2547   จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)    
1.1  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมผักเบี้ย  จ านวน   1   อัตรา 
1.2  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  สังกัดกองช่าง  จ านวน   1   อัตรา 
*** ลักษณะงานความรับผิดชอบของต าแหน่งและค่าตอบแทนของต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ปรากฏ
ตามรายละเอียด ตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้) 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 
และการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป   
1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ 
    จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น 
    ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

   5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
    ในพรรคการเมือง 
6.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
7.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
    ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด  
    ลหุโทษ 
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
    หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
    อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

/ หมายเหตุ... 
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 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน มาแสดงว่าไม่
เป็นโรคต้องห้ามตามปราศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ 

สมัครแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ก) 
 

3.  การรับสมัคร  และสถานที่รับสมัคร 
3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อม 

หลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 – 25  กันยายน  2562  (ในวันและเวลาราชการ)  เวลา 08.30 
– 16.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  หรือสามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    032-478066 
  3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  มีดังนี้ 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา  ขนาด 1 นิ้ว  
         ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร จ านวน  3  รูป 
   (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  2  ฉบับ  
   (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  2  ฉบับ 

     จ านวน 1 ฉบับ  
   (4)  หลักฐานการศึกษาส าเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนผลการเรียน  
        (Transcript)   ตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  จ านวน  2  ฉบับ 
   (5)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
         ด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 หรือโรค
        ต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
        (นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร)  จ านวน  1  ฉบับ 
   (6)  เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) 
        -  หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8)  หรือ 
        -  ใบส าคัญ (แบบ สด.9) หรือ 
        -  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
           (แบบ สด.43)    
   (7)  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการผ่านประสบการณ์การท างาน 
        ในต าแหน่งที่สมัคร , ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  เป็นต้น    
    

 ทั้งนี้  ในหลักฐานส าเนาทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

/3.3 ค่าธรรมเนียม.. 



 
- 3  - 

 3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   -  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่งละ  100  บาท 
 

  3.4   เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการสอบคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาและการเลือกสรรใน 

วันที่  27  กันยายน  2562   และจะด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร โดยการสอบข้อเขียน  สัมภาษณ์ และ
ปฏิบัติ  ในวันที่  4  ตุลาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมผักเบี้ย   อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ 

ด าเนินการสรรหาแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ข) 
 
 

 6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมทั้ง  3  ภาค   คือ  

ข้อเขียน  สัมภาษณ์  และปฏิบัติที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไป
ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ 

ที่ได้  ในวันที่  7  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1  ปี  นับจากวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

8.  การประเมินผลการเลือกสรร  และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงล าดับจากผู้ 

ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้
ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   ถ้า
ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน  ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ปฏิบัติ) มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ข้อเขียน) มากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อน 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

/ โดยมีระยะเวลา.... 
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        โดยมีระยะเวลาการขึ้นบัญชีมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้างเว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  จะมีการเลือกสรร  เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งเดียวกัน
อีก  และได้มีการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว  ให้ถือว่าบัญชีที่ข้ึนไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 
 

 9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  จะสั่งจ้างและบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่ง 

ตามล าดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน
จ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ี ก.อบต.ก าหนด  ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรร  
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  อาจถอนชื่อผู้นั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  

     ทั้งนี้  ผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับแรก    จะต้องมารายงานตัวกับองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี้ย  ตามวันและเวลาที่ก าหนด  ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยจะเรียกผู้ผ่าน
การสรรหาและการเลือกสรรอันดับถัดไปมาบรรจุแต่งตั้งแทน และผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องมีผู้ค้ า
ประกันตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยก าหนด  (ข้าราชการพลเรือน  พนักงานส่วน
ท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ต่ ากว่าประเภทวิชาการหรือเทียบเท่า)  หากไม่สามารถหาผู้ค้ าประกันได้จะถือว่า
สละสิทธิ์ 

 

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    4    เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562    
 
 
                (นายศรีเพชร    นามเดช) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

ลงวันที่   4    เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2562 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
ผู้สมัครต้องได้รับการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
            

20  คะแนน วิธีการสอบข้อเขียน 

2.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง 
- ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับ
งานที่จะจ้าง) 
-    ความสามารถและทักษะในงาน 

ส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

60  คะแนน  
- วิธีการสอบข้อเขียน  (30 คะแนน) 
 
- วิธีการสอบปฏิบัติ    (30 คะแนน) 

 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคลที่จ าเป็นหรือเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน 

20  คะแนน วิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 100  คะแนน  
 

 
 
หมายเหตุ   :   ภาค ก.  ใชเ้วลาสอบ  30  นาที 
  ภาค ข.  ใชเ้วลาสอบ  60  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

ลงวันที่   4    เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2562 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้สมัครต้องได้รับการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
  

20  คะแนน วิธีการสอบข้อเขียน 

2.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง 
- ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับ
งานที่จะจ้าง (การจัดท าสื่อการสอน) 
-   ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
    (Microsoft word  , Excel) 
 

30  คะแนน - วิธีการสอบข้อเขียน  (10 คะแนน) 
- วิธีการสอบปฏิบัติ    (20 คะแนน) 

 

3.  คุณคุณสมบัติส่วนบุคคล 
    3.1  ประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกภาพ 
    3.2  วสิัยทัศน์ในการท างาน ประสบการณ์ 
          ในต าแหน่ง 
    3.3  การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย  
          ท่วงท่าวาจา 
    3.4  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    3.5  บุคลิกภาพ การแต่งกาย เป็นต้น 
 

50  คะแนน วิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 100  คะแนน  
 

 
หมายเหตุ   :   ภาค ก.  ใชเ้วลาสอบ  30  นาที 
  ภาค ข.  ใชเ้วลาสอบ  60  นาที 
 
 

ภาคผนวก ข 



 
 
 



 
 
 

เงื่อนไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  ลงวันที่  4   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
จ้าง 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่ง 
 

1. 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 
พนักงานขับ
เครื่องจักรกล- 
ขนาดเบา 

 
   เป็นลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถเฉพาะตัวในการ
ขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 
ช่วยเหลือในการบริหารจัดการ
งานสวนสาธารณะในพ้ืนที่ งาน
บรรเทาสาธารณภัย และงาน
ด้านการบ ารุงซ่อมแซมไฟฟ้า-
สาธารณะในพ้ืนที่ หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงาน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
   ปฏิบัติงานหน้าที่เก่ียวกับการขับ
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ดูแลและ
บ ารุงรักษาพร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพและ
แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน หรืองานอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
ท าสัญญาจ้างไม่
เกินคราวละ 3 ปี 

(หรือตาม
ระยะเวลาที่ 

อบต.ก าหนด) 

 
- ค่าตอบแทนในอัตรา
เดือนละ  9,400 บาท 
- เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ 2,000 
บาท  

 
  ก าหนดคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า  และได้รับ
ใบอนุญาตขับตามที่
กฎหมายก าหนด และมี
ทักษะ มีความรู้ความ
ช านาญในการขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา  
หรือรถบรรทุก 6 ล้อ 
หรือ 10 ล้อ  ไม่ต่ ากว่า 
1 ปี  โดยมีหนังสือ
รับรองการท างานจาก
หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานเอกชนที่เคย
ปฏิบัติงานนั้น  

 

ภาคผนวก ก 



 
 
 

เงื่อนไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  ลงวันที่  4   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
จ้าง 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่ง 
 

1. 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ 

 
   เป็นลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถและจิตใจอันดีใน
การอบรมเลี้ยงดู เด็กก่อนวัย
ป ระถม ศึ กษ า  ให้ มี ค ว าม รู้ 
ความประพฤติและความพร้อม
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญาเพ่ือเตรียมพร้อม
ก่ อ น เข้ า รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ใน
ระดับประถมวัย  แทนบิ ดา 
มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก  
หรืองานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 

 
   ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยเกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดู
เด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม
และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความ
พร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

 
ท าสัญญาจ้างไม่
เกินคราวละ 3 ปี 

(หรือตาม
ระยะเวลาที่ 

อบต.ก าหนด) 

 
- ค่าตอบแทนในอัตรา
เดือนละ  9,400 บาท 
- เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ 2,000 
บาท  

 
  ก าหนดคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า  และมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

 
 
 

ภาคผนวก ก 


