
   
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

-------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ทั่วไป เพ่ือจัดจ้างเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน           
ส่วนต าบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง   ลงวันที่      
23 พฤศจิกายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ              
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการ  ดังนี้ 

   1.1.1  ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน   1  อัตรา 
 2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
(รายละเอียดตามผนวก ก.)  

 3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
          3.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่เข้าลักษณะ
ต้องห้าม ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2547  ดังนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดป  และไม่เกินหกสิบป ในวันรับสมัคร   
   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ        
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลดังนี้ 
         (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รับเกียจแก่สังคม 
         (ข)  วัณโรคระยะอันตราย 
         (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
         (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
         (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง  
           / 6.ไม่เป็น.... 
        
 



-2- 
 

(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น             
   (7)  ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน   
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  3.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร        

4.  การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
4.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครขอดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  

แม่หวาด  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๓280043   
4.๒  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ตั้งแตวั่นที่  19  มิถนุายน  2562 ถึงวันที่  27  มิถนุายน  ๒๕62  ในวันและเวลาราชการ  ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 

4.๓  วิธีการยื่นใบสมัคร   
         ผู้ที่ประสงค์จะรับสมัคร  ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  พร้อมเอกสาร

และหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  และใช้กระดาษ A 4 
ดังต่อไปนี้ 

(๑)   ใบสมัคร    (ขอรับได้ที่ส านักงานปลัด อบต.แม่หวาด) 
(๒)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน          

ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน  ๓  รูป  และให้ผู้สมัครลงนามรับรองด้านหลังรูปด้วย 
(๓)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที ่(ไมห่มดอายุ )  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๔)   ส าเนาทะเบียนบ้าน           จ านวน   ๑  ฉบับ 
(๕)   ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียนทุกระดับ  

(ถ้ามี)   จ านวน   ๑   ฉบับ 
    (๖)   ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย     จ านวน  1  ฉบับ   

(๗ )  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)  
 
 
 
 
          /4.4  ผู้สมัคร....... 
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4.๔  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเสียค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 

    ค่าธรรมเนียมคนละ    ๑๐๐    บาท  
4.5  เงื่อนไขในการสมัคร 

                  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอัน
เป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และจะประกาศ 

วัน เวลา และสถานที่สอบดังนี้   
5.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕62  ณ ที่ท าการ        

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา   
5.2  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน/สัมภาษณ์) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 

2562  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด  อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ดังนี้ 
- เวลา  10.00 – 12.00 น.  สอบภาคข้อเขียน (ปรนัย) 

         - เวลา  14.00 – 16.00 น.  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

6. ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ให้แต่งกายชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
2. ให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัวต่อคณะกรรมการฯ ก่อนเวลาเข้าสอบ ก่อน 30 นาที 

7.  หลักสูตรการสอบ  (รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ข.) 
8.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือก 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ  
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

9.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าได้รับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ ในแต่ละภาค  
 
 
 

 
 
 
 
 
   /10. การประกาศ....... 
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10. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบที่ได้ จากคะแนนมาก ไปหาคะแนนน้อย ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 1 ป  นับแต่วันประกาศ  

11.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
   10.1  ผู้ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่สอบได้ 
   10.2  ถ้าผ่านการคัดเลือกได้และรับการบรรจุและแต่งตั้ง หากมีวุฒิการศึกษาทีสู่งกว่าตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ จะน ามาเพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ  เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
   10.3  พนักงานจ้างทั่วไปท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งป    

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  11    มิถุนายน  พ.ศ.๒๕62 
 
 
 
 

(นายมะยาลี    ลาเตะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ภาคผนวก ก. 

เอกสารก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด  ลงวันที่  11 มิถุนายน 2562 

 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 
  ประเภทของพนักงานจ้างเหมาบริการ  
   ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้
ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสติปัญญาเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย                  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
           3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
      5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
2.  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติ หรือบงพร่องในศีลธรรมอันดี 
3.  มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางจิตใจ อารมณ์ สังคม 
4.  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักงานปลัด อบต.แม่หวาด อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา จ านวน  1  อัตรา 

  วิธีการเลือกสรร  
   ต าแหน่ ง   ผู้ ดู แล เด็ก   โดยใช้ วิ ธี การสอบข้อเขี ยนและสัมภาษณ์ ในการสอบแข่ งขัน             
จ านวน  200  คะแนน   
  ระยะเวลาการจ้าง 
   ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1  ป    
  อัตราค่าตอบแทน 

  ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ   6,0๐๐.-  บาท  
 สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

         เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  23 พฤศจิกายน   2547 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ข. 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด  ลงวันที่  11 มิถุนายน 2562 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  (ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประเภทจ้างเหมาบริการ) 
     หลักสูตรและวิธีการสอบ 

1. ภาคข้อเขียน (ปรนัย ๕๐  ข้อ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 

          - มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
              เกณฑ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์โดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้ เข้าสอบ  เช่น                            
แฟ้มสะสมงาน ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์ บุคลิกภาพ  
ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น ทั้งนี ้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


