
 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  จ านวน 2  ต าแหน่ง  2 อัตรา   
 

  อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและเลือกสรร  ข้อ ๑๘, ๑๙  และ ๒๐        
ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังต่อไปนี้ 
   

  ๑.  ต าแหน่งท่ีรับการสรรหาและการเลือกสรร  
       ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา  ดังนี้ 
  (1)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  (คุณวุฒิ)  สังกัดส านักงานปลัด  จ านวน  1  อัตรา 
       (2)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)                  สังกัดกองการศึกษา ฯ จ านวน 1 อัตรา    
 

  ๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  และลักษณะ
ต้องห้าม  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑  มีสัญชาติไทย  
       ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปบีริบูรณแ์ละไม่เกิน  60  ปี   
                  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
       ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน       
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (๒)  วัณโรคในระยะอันตราย 
  (๓)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
     (๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
  (๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
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  ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
       ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด       
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
        
  ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
       ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  ๒.๑๐  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      ส าหรับภิกษุ  สามเณร  นักพรต  ชี  ชีพราหมณ์  ทางราชการไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่ให้
เข้าสอบแข่งขัน  ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่  นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  
มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑  โดยอนุโลม 
      หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ที่แสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศฯมายื่นด้วย 
 

 ๓.  หน้าที่และความรับผิดชอบ, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ
ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
      ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต าแหน่งใดจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
(เอกสารแนบท้ายผนวก  ก.) 
 

 ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
      ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ได้ตั้งแต่วันที่  15 – 23  สิงหาคม  2562  เวลา  ๐๘.๓๐  น. - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร               
ส่วนต าบลเพ็ญ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  (ในวันและเวลาราชการ)   
 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร    
      ๕.๑  ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา    จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  ๑  ฉบับ   
      ๕.๔  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน   
๖  เดือน   จ านวน  ๓  แผ่น  (เขียนชื่อ – สกุล  ข้างหลังรูปภาพทุกแผ่น) 
       ๕.๕  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฯ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน   
นับแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๖  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  (สด.๑) , หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ,
ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  (ถ้ามี)  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ   
 เอกสารที่ใช้ส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
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 ๖.  วิธีการและเงื่อนไขการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
      ๖.๑  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ๖.๒  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง  โดยใช้
ปากกาสีน้ าเงิน  แล้วยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ก าหนดในข้อ  ๕ 
      ๖.๓  ส าเนาเอกสารทุกชนิดที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษขนาด  A4  เท่านั้น  และต้อง
รับรองความถูกต้องของส าเนาทุกฉบับ 
      ๖.๔  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับการสรรหา
และการเลือกสรร  นี้จริง  และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง  ไม่ตรงตามประกาศรับการสรรหาและการเลือกสรร  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรรหา และไม่
มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  ทั้งสิ้น 
      ๖.๕  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรสามารถยื่นในสมัครได้เพียง  ๑  ต าแหน่ง  เท่านั้น 
 

 ๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
      ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ในอัตรา  100  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

 ๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  
ในวันที่  26  สิงหาคม  2562  โดยปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  042-278-015  (ในวัน  เวลา  ราชการ)  หรือ
ทางเว็บไซด์  www.phen–sao.go.th 
 

 ๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สรรหาและการเลือกสรร 
      ๙.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร  ในวันที่  2  กันยายน  
2562  ตั้งแต่เวลา  ๐9.0๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
      ๙.๒  ผู้สมัครที่มาถึงสถานที่ท าการสรรหาและการเลือกสรร  มิได้ลงทะเบียนเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร  ภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญก าหนด  (๐9.0๐  น.)  จะไม่มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร 
 

 ๑๐.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร   
        ๑๐.๑  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน   
         ๑๐.๒   ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน   
        ๑๐.๓  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 
             รวม  ๒๐๐  คะแนน  (หลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร ตามเอกสารแนบท้าย
      ผนวก  ข) 
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 ๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
(ภาค  ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  
รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะพิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้       
ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง  (ภาค  ข)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

 ๑๒.  การประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ในวันที ่
5  กันยายน  2562  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์     
042-278-015  (ในวัน  เวลา  ราชการ) หรือทางเว็บไซด์  www.phen–sao.go.th 
 

 ๑๓.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร 
        ๑๓.๑  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  รวมกันไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  ๖๐ 
        ๑๓.๒  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  จะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
        ๑๓.๓  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ก าหนดให้มีอายุไม่เกิน  ๑  ปี  แต่ถ้ามี
การสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
        ๑๓.๔  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร 
 

 ๑๔.  เงื่อนไขการจ้างและการแต่งตั้ง 
        ๑๔.๑  ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้
ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้ 
        ๑๔.๒  กรณีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ถึงล าดับที่ที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้ง  มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ  เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
       ๑๔.๓  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ต าแหน่งปฏิบัติการ  ขึ้นไป  เป็นผู้ค้ าประกัน   
       ๑๔.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  มาท า
สัญญาจ้างและจัดจ้าง  ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อุดรธานี  (ก.อบต.)   ไดม้ีมตใิห้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น 

 
  /14.5 ในวัน............ 

http://www.phen/
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       ๑๔.๕  ในวันท าสัญญาจ้าง  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗              
        ๑๔.๖  หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อาจ
ตรวจสอบพบในภายหลัง  ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหาและการเลือกสรร  พร้อมคืนเงิน
ค่าตอบแทนนับแต่วันที่ตนได้รับการจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได้ 
        ๑๔.๗  อัตราค่าตอบแทนในแต่ละต าแหน่งและระยะเวลาการจัดจ้าง  ดังต่อไปนี้ 
     (1)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ประเภทคุณวุฒิ )  ส าหรับคุณวุฒิ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  10,840.-  บาท ส าหรับคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.-  บาท   พร้อมเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  ระยะเวลาการจ้าง  4   
  (2)  ต าแหน่ ง  ผู้ ช่ วยครูผู้ ดู แลเด็ก  ประเภทคุณวุฒิ   ส าหรับคุณ วุฒิ ปริญ ญ าตรี               
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,000.-  บาท ระยะเวลาการจ้างตามมติ  ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี  แต่ไม่เกินคราวละ     
4  ป ี
 

   สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  โทร.  ๐-๔๒๒๗-๘๐๑๕  (ในวันและเวลาราชการ) 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   8   สิงหาคม   พ.ศ.๒๕62 
 
 
    (ลงชื่อ) 

 (นายเกรียงศักดิ ์ หอนงาม) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
 
 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ   
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ลงวันที ่  8   สิงหาคม  2562 

********************************** 
1.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทคุณวุฒิ)   
สังกัดส านักงานปลัด  จ านวน  ๑ อัตรา 
       ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
        ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้  
การก ากับแนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
        1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1  ให้บริการทางสาธารณสุข  ได้แก่  การบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย   การให้
ค าแนะน าช่วยเหลือสงเคราะห์  การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป  การให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  งานทันตสาธารณสุข  การสุขาภิบาล  การ
ควบคุมป้องกันโรค  เป็นต้น  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
  1.2  ให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น  เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้ า  เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  ผงทรายอะเบท  เป็นต้น  เพ่ือให้
การด าเนินงานต่าง ๆ  เป็นไปอย่างราบรื่น  และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน 
  1.3  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม  เช่น  การจัดหาถังขยะให้
เพียงพอ  การแยกประเภทขยะส าหรับการน าไปรีไซเคิล  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
  1.4  ส ารวจ  รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสถิติ  เพ่ือใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพในด้าน
อนามัยแม่และเด็ก  ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ด้านโภชนาการ  ด้านสุขาภิบาล 
  1.5  ให้ค าแนะน าและสาธิตวิธีการและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่  การ
ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล  การป้องกันอุบัติเหตุ  งานสุขาภิบาลที่พักอาศัยและชุมชน  งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม  งานโภชนาการ  การวางแผนครอบครัว  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  งานทันตสาธารณสุข  เป็น
ต้น  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
  1.6  ให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในงานส่งเสริม
สุขภาพต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
  1.7  จัดท าโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ  เช่น  การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล  การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน  การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่
ชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
            1.8  จัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 
  1.9  จัดเก็บ  ดูแลรักษา  และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ
ให้มีสภาพและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 

           /1.10 ศึกษา........... 
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  1.10  ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย  และระเบียบต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
       2.  ด้านการบริการ 
  2.1  ให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น  แก่ประชาชน  เพื่อใช้ใน
การดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างดเหมาะสม 
  2.2  ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         1.  ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล  โภชนาการ  การแพทย์แผน
ไทย  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  2  ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ  หรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ   ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  2.  ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล  โภชนาการ  การแพทย์แผนไทย  
พยาธิวิทยา  เซลล์วิทยา  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  3  ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษา
วิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ       
ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแน่งนี้ได้   
  3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการ
สาธารณสุข  โภชนาการ  การแพทย์แผนไทย  เวชกิจฉุกเฉิน  หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ       
ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

2.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (คุณวุฒ)ิ  สังกัดกองการศึกษาฯ  จ านวน  ๑ อัตรา 
       หน้าที่และความรับผิดชอบ 
        ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียน  พัฒนาผู้ เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ
คุณลักษณะตามวัย 
  3.  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5.  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         1.  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  ทุกสาขาวิชาเอกอนุบาล  หรือทางอ่ืนที่  
ก.ท.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
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  2.  ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3  ปี  โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงาน
และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
  3.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข 
 

หลักสูตรและวิธีการสรรหาและการเลือกสรรฯ 
 

๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  สอบข้อเขียน  50  คะแนน 
 (๑)  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
      (๒)  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
      (๓)  ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
      (๔)  ความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล  ตามหลักวิชาการ 
      (๕)  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ  หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ  หรือ
ให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
 (๖)  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
      (๗)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน 
      2.1  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (1)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (2)  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (3)  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (4)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 
 (5)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้น  ได้แก่ 
  -  การพยาบาลเบื้องต้น  การฟ้ืนฟูสุขภาพ 
  -  การควบคุมและการป้องกันโรค 
 (6)  ความรู้ที่เก่ียวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่สมัคร 
 

         ๒.2  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ประเภทคุณวุฒิ 
 (1)  มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2)  พระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (3)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2556  
 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 
        ๓.๑  ประเมินบุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ์  ท่วงทีวาจา  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการ
ท างาน  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ 
        ๓.๒  ทดสอบปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติการอื่น ๆ  ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

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

 

 

 



 

ภาคผนวก  ค 
 

ก าหนดการต่าง  ๆ  เกี่ยวกับการสรรหาฯ  วันเวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ลงวันที่  8  สิงหาคม  2562 

 
วัน/เดือน/ปี ก าหนดการ หมายเหตุ 

8  สิงหาคม  2562 ประกาศรับสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
หรือ 

ทางเว็บไซต์ www.phen-sao.go.th 
 

14 – 23 สิงหาคม  2562 รับสมัครฯ ณ ห้องส านักงานปลัด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ็ญ 
 

26  สิงหาคม  2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
หรือ 

ทางเว็บไซต์ www.phen-sao.go.th 
 

2  กันยายน  2562 ด าเนินการสรรหาฯ  
(สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) 

ณ ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
 

5  กันยายน  2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
หรือ 

ทางเว็บไซต์ www.phen-sao.go.th 
 

 
 

ตารางสอบ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   

 
วัน/เดือน/ปี/และเวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 
2  กันยายน  2562 

เวลา 09.00 น. -  10.30 น. 
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค  ก.) 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

2  กันยายน  2562 
เวลา 10.30 น. – 12.00  น.  

สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  (ภาค  ข.) 

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

2  กันยายน  2562 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

สอบข้อเขียนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค  ค.) 

 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 
 

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