
  
 
 
 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
เรื่อง  รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

-------------------------------------------------------- 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – 
พ.ศ.๒๕63) ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีทักษะ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งดังนี้ 
 

 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 

      ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีทักษะ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ 
(๑)  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
  ๑.  มีสัญชาติไทย   
  ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครสอบ) 
  ๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๔.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
  ๕.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ 
   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย  
   (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)  โรคพิษสุนัขเรื้อรัง   
  ๖.  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พ้นราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
กลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น ๆ 
  ๗.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๘.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 

/๙.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย… 
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  ๙.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          ๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
          ๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ 
          ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
          ๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
          ๑๔. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ไม่รับสมัครและไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร ส าหรับพระภิกษุ
หรือสามเณร ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๒๕๐๑ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 
และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม ๒๕38 
 

๒.๒  คุณสมบัตสิ าหรับการจ้าง 
         ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติส าหรับการจ้าง ดังนี้  

       ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะของเฉพาะของบุคคล
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าว
จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
  

 ๓.  หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       ผู้สมัคร ที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ดอยหล่อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ๔.  การสมัครและสถานที่รับสมัคร 
                   ๔.๑  ผู้ที่จะสมัครสามารถซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะวัน เวลาราชการ โดย
การรับสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
                 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้  รับรอง
ส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี  
จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัครหลังรูปด้วยตัวบรรจง 
  ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๓)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน ๑  ฉบับ 
                4)  หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมี
การทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
  5)  ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ 
ฉบับ 

/6) ส าเนาเอกสาร... 
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  6) ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษกระดาษ เอ 4 เท่านั้น 
   

  ส าหรับการรับสมัคร ครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติส าหรับการจ้างตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว           
ไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 ๖.  ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเลือกสรรทุกต าแหน่ง เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท                 
 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลาและสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
จะประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร  และ

ระเบียบการสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ และทางเว็บไซด์  
www.doilor.org ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
จะต้องไปตรวจดูรายชื่อเอง 

                                      

 ๘.  วัน  เวลา  และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะด าเนินการเลือกสรร ในวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕63 ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
     

  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรรในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง           
(การสัมภาษณ์) ในวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และเลือกสรรภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (การสัมภาษณ์) ในวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ และประกาศผลภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสัมภาษณ์)                
ในวันที ่31 สิงหาคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

 ๙.  หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 
หลักสูตรวิธีการสอบ จะประเมินสมรรถนะภาคความสามารถเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน และภาคการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  
                     9.1 ภาคความสามารถเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
         เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่
ต้องการ ตามต าแหน่ง ดังนี้  

(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
เป็นการสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป

ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตาม
ข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างก็ได้ 

(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
เป็นการสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ

ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค า หรือกลุ่มค าประโยค 
หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ ดังกล่าว 
 

/(3) เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน…                

http://www.doilor.org/
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(๓) เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
(4) ความรู้เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 60  
     คะแนน) ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  
       พ.ศ. ๒๕6๒  
   ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547       
        และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๓. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
      ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
    สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๖๒ 
๕. จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู 
๖. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕60 
๗. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

 
9.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากการสัมภาษณ์ (50 คะแนน)  
   เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก ประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น  
   (2) การสาธิตการสอนเด็กปฐมวัย (50 คะแนน) 
   เน้นการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จากประสบการณ์จริง 
โดยผู้เข้าสอบสาธิตการสอนกับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จ านวน 5 คน 
อายุระหว่าง 2-4 ปี ในเวลา 10 นาที ผู้สมัครสามารถใช้สื่อการสอนประกอบได้ และให้น าสื่อการสอนมาเอง 
 
 ๑๐.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๑๐.๑  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร (ประเมินสมมรรถนะ) จะต้องได้คะแนนใน แต่ละภาค
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงล าดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาหาคะแนนต่ าตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครที่ได้
คะแนนภาคความสามารถเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความสามารถเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคการสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๑๐.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา ไม่เกิน     
๑ ปี  นับแต่วันที่ประกาศข้ึนบัญชี  

/11.เงื่อนไขการจ้าง... 
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 ๑๑.  เงื่อนไขการจ้าง 
  -  การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จะท าสัญญาจ้างคราวละ  4  ปี 
  -  ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามล าดับที่การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในอัตรา
ต าแหน่งที่ว่าง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)   
                                                       

 ๑๒.  ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ให้ได้รับอัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 9,40๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,00๐ บาท รวม 11,40๐ บาท  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                    ว่าที่ร้อยตรี 
 

                  (สุรพงค์  กาบวัง) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   
 
 
 
 
 
 

 


