
 

 

 
 

          ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองสระ 
           เรื่อง รับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองสระ 

         ครั้งท่ี  ๑  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗   
.............................................................. 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลคลองสระ  จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ประจําป งบประมาณ  ๒๕๕๗  ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง ๔ ป   
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข 
เกี่ยวกับพนักงานจาง  เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๑๓  ประกอบมาตรา  ๒๕  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เปนพนักงานจาง  ดังน้ี 

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
      สวนโยธา 
    ๑.  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา จํานวน  ๑  อัตรา 
      สวนการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม 

๑. พนักงานจางทั่วไป   ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  จํานวน  ๑  อัตรา 
 

๒.  คุณสมบัติของผูสมัครเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังน้ี 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตน  
ดังตอไปน้ี  

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๑.๒ มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป 
๒.๑.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปน  
         ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสทุธ์ิใจ 

   ๒.๑.๔ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  
  ๒.๑.๕ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด  ไรความสามารถหรือ จิต          
          ฟนเฟอนไมสมประกอบ   หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน 
          ตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด  
 ๒.๑.๖ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ   หรือถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอน  
              ตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลกัเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล      
              ของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล 
              สวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายอื่น 

      ๒.๑.๗ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รงัเกียจของสงัคม 
  ๒.๑.๘ ไมเปนกรรมการพรรคการเมอืง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

/๒.๑.๙… 
 



   ๒.๑.๙ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   ๒.๑.๑๐ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ดุใหจําคุกเพราะกระทํา 
                    ความผิดอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
                    หรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกจิ หรือ 
                    หนวยงานอื่นของรัฐ   
  ๒.๑.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม 
                    มาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของ 
                    พนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน    
                    หรือตามกฎหมายอื่น  

๒.๑.๑๓  ไมเปนผู เคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  
          หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  
          ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือตามกฎหมายอื่น 

๒.๑.๑๔ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ                                               
๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ตามผนวก  ก.  และผนวก  ข  แนบทายประกาศน้ี   
๒.๓ พระภิกษุ สามเณร ไมสามารถสมัครคัดเลือกและไมอาจเขาคัดเลือกเพื่อแตงต้ังได ทั้งน้ี 

ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๔๘ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งกรมมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๒๑ 

 

๓.  อัตราคาตอบแทนท่ีจะไดรับ   
๓.๑ ผูที่คัดเลือกได และไดรบัแตงต้ังในตําแหนง  ดังน้ี 
         ๓.๑.๑  ผูชวยนายชางโยธา  (พนักงานจางตามภารกจิ) 
         ๓.๑.๒  ผูดูแลเด็ก      (พนักงานจางทั่วไป) 
         จะไดรับคาตอบแทนตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก  รายละเอียดตามผนวก  ก. 
และผนวก  ข แนบทายประกาศน้ี  

 
๔.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
           ผูสนใจสมัครสอบสามารถสมัครได   ต้ั งแต วันท่ี   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖ -  

๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
คลองสระ  โดยผูสมัครคัดเลือกจะตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน  ๓๐๐  บาท 

 

๕.  เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ 
๕.๑. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 
๕.๒. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
๕.๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๕.๔. ใบรับรองแพทย จํานวน ๑ ฉบับ 
 

/๕.๕…. 



๕.๕. สําเนาภาพถายใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมี 
วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สอบ  อยางละ ๑ ฉบับ 

๕.๖. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถามี) กรณีช่ือ-สกุล  
ไมตรงกับเอกสารการสมัคร(ตองใช)  จํานวน ๑ ฉบับ 

๕.๗. ผูสมัครตองเขียนคํารับรองในเอกสารทุกฉบับวาถายจากตนฉบับจริงและลงลายมือช่ือ
กํากับไวดวย  (สําเนาภาพถายเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ  A๔  เทาน้ัน) 

 

๖.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ๖.๑  ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครน้ีจริงและจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร  พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตอง
ครบถวนในกรณีที่ตรวจพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศน้ีหรือ
ขอความที่แจงไวในใบสมัครหรือเอกสารที่ใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน  หรือ
วุฒิที่ใชในการสมัครไมถูกตอง  องคการบริหารสวนตําบลคลองสระจะถอนช่ือผูสมัคร
จากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก  หรือบัญชีผูผานการคัดเลือก  หรือยกเลิก
สัญญาจางตามแกกรณี  และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครไมวากรณีใด 

  ๖.๒  ผูสมัครตองแจงสถานที่ติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย  
พรอมหมายเลขโทรศัพทไวในใบสมัคร  และกรณีที่แจงสถานที่อยูไมชัดเจนทําใหไม
สามารถติดตอไดผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใดๆมิได 

 
๗.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ และสถานท่ีสอบ 
                ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบ และสถานที่สอบในวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๖  

ในเวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองสระ และเวปไซต   
องคการบริหารสวนตําบลคลองสระ http//:www.Khlongsa.go.th 
 

๘.  วิธีการคัดเลือก 
๘.๑. องคการบริหารสวนตําบลคลองสระ  จะดําเนินการคัดเลือกโดยยึดหลัก  ความรู 
ความสามารถ  ที่ใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่องคการบริหารสวนตําบล 
คลองสระกําหนด  (๑๐๐ คะแนน)  ซึ่งประกอบดวย 

   - การสอบขอเขียน   คะแนนรวม   ๘๐   คะแนน  แยกเปน 
   ภาค ก. สอบเฉพาะความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) คะแนนรวม  ๔๐  คะแนน   
   ๑.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม    

                          (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และแกไขเพิ่มเติม   

     ถึงปจจุบัน 

 

/๓.  ความรูทั่วไป... 

 



๓.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง เศรษฐกจิ และสงัคม  

     โดยเฉพาะอยางย่ิงของประเทศไทย  

๔.  ความสามารถในการศึกษาขอมลู วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล  

ภาค ข. สอบเฉพาะความรูความสามารถเฉพาะสาํหรับตําแหนง (ภาค ข.) 
     คะแนนรวม ๔๐  คะแนน  

๑. ความรูความสามารถในงานเฉพาะตําแหนง  
 

ภาค ค. การสัมภาษณ   คะแนนรวม   ๒๐  คะแนน 
   ทดสอบเกี่ยวกับวิสัยทัศน  ความรู  ประสบการณการทํางาน  ประวัติสวนตัว 

และครอบครัว  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จําเปนสําหรับตําแหนง  การใชภาษา  
ความสามารถในการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ  การใชปฏิภาณ  ไหวพริบ การตัดสินใจ
แกไขปญหา บุคลิกภาพ การแตงกาย และความมั่นคงในอารมณ 

๙.  เกณฑการตัดสิน 
การตัดสินวาผูใดไดรับการ คัดเลือกเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
คลองสระ  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูผานการประเมินสมรรถนะตามที่องคการบริหาร 
สวนตําบลคลองสระ กําหนด  โดยไดคะแนนในแตละภาคการประเมินไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐ 
 

๑๐. กําหนดการคัดเลือก 
๑๐.๑ องคการบริหารสวนตําบลคลองสระ  จะดําเนินการสอบขอเขียน  และสอบสัมภาษณ  
ในวันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เปนตนไป ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลคลองสระ 
๑๐.๒ ประกาศผลสอบ  วันท่ี  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลคลองสระ และเวปไซต  องคการบริหารสวนตําบลคลองสระ 
http//:www.Khlongsa.go.th 
 

๑๑.  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 
      ๑๑.๑. การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะประกาศรายช่ือโดยเรียงตามลําดับที่จากผูสอบได

คะแนนสอบขอเขียน  คะแนนสอบภาคปฏิบัติ  และคะแนนสอบสัมภาษณ  รวมกัน
สูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณ
มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา  หากคะแนนสอบสัมภาษณเทากันอีกจะใหผูที่สอบได
คะแนนขอเขียนเทากันอยูในลําดับที่สูงกวา  หากคะแนนสอบขอเขียนเทากันอีก  ผูที่ได
คะแนนภาคปฏิบัติมากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา  หากคะแนนสอบปฏิบัติเทากันอีกจะให
ผูสมัครที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ทั้งน้ีหากตรวจสอบวา 
ผูคัดเลือกไดเปนผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด  องคการบริหาร 
สวนตําบลคลองสระ  จะถอนรายช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูที่ไดรับการคัดเลือก 

๑๑.๒. องคการบริหารสวนตําบลคลองสระจะข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก ไวเปนเวลา 
๑  ป  หรือจนกวาจะมีการคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันน้ีอีก  ถือวาการข้ึนบัญชีเปน 
อันยกเลิก 

/๑๒.  การบรรจุ… 

 
 



๑๒.  การบรรจุและแตงต้ัง 
ผูคัดเลือกไดจะไดรับการบรรจุและแตงต้ังตามลําดับในบัญชีผูคัดเลือกได 
 

๑๓.  การทําสัญญาจาง 
   องคการบริหารสวนตําบลคลองสระ  แจงผูไดรับการคัดเลือก  เขามาทําสัญญา
จางเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานีแลว 
โดยทําสัญญาจางสําหรับตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ คราวละ  ๔  ป  และสําหรับ
ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป  คราวละ ๑ ป กําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานจาง  ๔  ป  ขององคการบริหารสวนตําบล  อาจมีการตอสัญญาไดตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน  ทั้งน้ีจะมีการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาตอสัญญาจาง
หรือเลิกจางทุกป   
  คณะกรรมการฯดําเนินการสอบแขงขันในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึด
หลักความรูความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยายอมเช่ือหรือเสีย
ทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหากผูใด
ไดทราบขาวประการใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจริตเพื่อใหสอบได   โปรดแจง 
ใหคณะกรรมการฯ ไดทราบ ณ ที่ทํ าการองคการบริหารสวนตําบลคลองสระ  
โทร. ๐๗๗-๔๐๘๐๘๐ เพื่อจักไดดําเนินการ 

 

   จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๑๒  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 
(ลงช่ือ)  ศศิธร  ทับหิรัญ 

                         (นางศศิธร  ทับหิรัญ) 
                                            ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเปนพนักงานจาง 

 

 
 



 
 
 

ประเภท/ตําแหนงพนักงานจาง  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ระยะเวลาการจาง  และคาตอบแทนท่ีจะไดรับ 

 

 

ชื่อตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ 
      สัญญาการจาง   ต้ังแตวันที่ ก.อบต.สุราษฎรธานีอนุมัติใหจาง – วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานชางโยธา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  เปนเจาหนาที่ข้ันตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน การชวย
ออกแบบ การควบคุม การกอสราง และบํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดาน ชางโยธา การ
ใหคําปรึกษาแนะนําที่เกี่ยวกับงานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองนํ้า อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน 
อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานดานชาง
โยธา เชน สํารวจทางเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจหาขอมูลการจราจร 
สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ 
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา กอสรางหรือทางอ่ืนท่ี 
ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 
 

      ความรูความสามารถท่ีตองการ 
๑.  มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

          ๒.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยองคการบรหิารสวนตําบล กฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการ
แผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานองคการบรหิารสวนตําบล พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบงัคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่

๓.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๕. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ 
๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 

 คาตอบแทนท่ีจะไดรับ 
อัตราคาตอบแทน เดือนละ      ๗,๔๖๐.-บาท 
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี เดือนละ   ๑,๕๔๐.-บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น   ๙,๐๐๐.-บาท  
 
 
 
 

ผนวก  ก.    แนบทายประกาศ  อบต.คลองสระ  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 



 
 
 

ชื่อตําแหนง ผูดูแลเด็ก ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางทั่วไป 

      สัญญาการจาง  ต้ังแตวันที่ ก.อบต.สุราษฎรธานีอนุมัติใหจาง – วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

รับผิดชอบเปนผูชวยผู ดูแลเด็กปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ ดูแลความเรียบรอย  

ความปลอดภัยของเด็ก สอนใหความรูเบื้องตนแกเด็กกอนประถมศึกษา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชา 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ชวยดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความเสียสละ ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน มีความอดทนตองานหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย เปนผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็ก ปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ ใหความรูแกเด็ก 
โดยการสอนใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองได ดูแลความเรียบรอย และความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยูในความ
รับผิดชอบของผูดูแลเด็ก 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีขึ้นไป สําหรับบุคคลท่ีวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญาตรีทางการศึกษาอ่ืน ปริญญาสาขาอ่ืนๆ อนุปริญญา จะไดรับพิจารณา
คะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกําหนดและตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถตามเกณฑของ
คณะกรรมการฯ กําหนด (ตามเอกสารกําหนดวิธีการคัดเลือกและคัดเลือก) 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
๑. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได 
๒. สามารถสอนดานพฒันาการเด็กได 
๓. สามารถจัดโภชนาการสําหรบัเด็กได 
๔. มีความรูความสามารถเกี่ยวกบัตําแหนงผูดูแลเด็ก 
๕. มีไหวพริบ ปฏิภาณที่ดี แกไขปญหาเฉพาะหนาและระยะยาวไดดี 

 

คาตอบแทนท่ีจะไดรับ 
อัตราคาตอบแทน  เดือนละ     ๕,๓๔๐.-บาท 
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี เดือนละ  ๓,๖๖๐.-บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น   ๙,๐๐๐.-บาท  
 

ผนวก  ข.    แนบทายประกาศ  อบต.คลองสระ  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 


