
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านยวด 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

....................................... 
  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านยวด 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่  1  กรกฎาคม 2547 หมวด 4 การสรรหาและการ
เลือกสรร ข้อ 19 เทศบาลต าบลบ้านยวด จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒ ิ
 (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 

(2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   จ านวน 1 อัตรา 
 (3) ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 อัตรา 
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป 
  (1) คนงานทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา  

   

2.  คุณสมบัติ ของผู้ มี สิ ทธิสมัครสอบ ผู้ สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ทั่ ว ไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
 (3) เป็นผู้เลื่อมในในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
 (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนด ดังนี้ 
 - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  - วัณโรคในระยะอันตราย 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น 

 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 

(9) ไม่เป็นบุคคล… 
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   (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 

 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 

 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่ วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น 

 (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/ลักษณะงานและอัตราค่าตอบแทน 
ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามบัญชีลักษณะงาน 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศนี้ 
 

3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่สมัคร 
3.๑ ผูป้ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ  ได้ที่ส านักปลัด ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่
วันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565  (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.3๐ น.) ในวันและเวลาราชการ โดย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านยวด โทรศัพท์ 0 4221 9887    
หรือติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์  www.banyaut.go.th 

3.๒  สถานที่รับสมัคร  ณ ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านยวด    
อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

 

4. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างน้อย ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ 
ดังนี้ 

4.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และทะเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ 

4.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 
๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ–สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่าย
ทุกรูป 

4.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน 
นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย 

4.๖ เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เพศชายต้องมีใบพ้นภาระ
ทางทหาร ฯลฯ (ถ้ามี) 
 

ค่าธรรมเนียม ... 
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5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท 

 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะ 

ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

6.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียนที่
เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของแต่ละต าแหน่งที่ก าหนดไว้  

6.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดย
จะท าการทดสอบการคิดเลข ค านวณ เกี่ยวกับต าแหน่งที่สมัคร  

6.๓ การสัมภาษณ์ การประเมินบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยจะประเมินผู้เข้า
สอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่นความรู่ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชาว์ปัญญา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงในในการท างานและความสามารถพิเศษ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายปกติ  
   

7. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน       

ตามหลักเกณฑ์การเลือกสรรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ จะค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลบ้านยวด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรเพื่อเป็น

พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านยวด ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565  โดยปิดประกาศไว้ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านยวด หรือติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์  www.banyaut.go.th 

 ทั้งนี้เทศบาลต าบลบ้านยวด ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรรหรือไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าห้องสอบได้ เมื่อตรวจพบในภายหลังว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่เทศบาลก าหนด 
 

9.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
เทศบาลต าบลบ้านยวด จะท าการสอบคัดเลือก ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์

ที่  23  พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี   
1.  สอบข้อเขียน    เวลา  09.30 - 12.00 น. 
2.  สอบสัมภาษณ์   เวลา  13.00 - 15.00 น. 

 
 
 
 
 

10. การประเมินผล … 
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10.  การประเมินผลการเข้ารับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ 
10.๑ การประกาศผลการคัดเลือก เทศบาลต าบลบ้านยวด จะประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับ

การคัดเลือก ในวันพุธที่ 25 พฤษภภาคม 2565 โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถังยังได้
เท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าพับสูงกว่า 

10.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ จะมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่ เทศบาลต าบลบ้านยวด จะมีการ
คัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้เข้ารับกา ร
คัดเลือกไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

 
11.   การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 

เทศบาลต าบลบ้านยวด จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งพนักงาน
จ้าง ตามล าดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของ
พนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  1  กรกฎาคม 2547 ทั้งนี้     
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้อ่านการเลือกสรรได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด เทศบาลต าบล
บ้านยวด อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ 

เทศบาลต าบลบ้านยวด ด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังกล่าวในรูป
ของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าลงเชื่อหรือยอม
เสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ รับข่าว
ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้ผ่านการเลือกสรรได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการ     
สรรหาและเลือกสรรได้ทราบ เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 18 เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 

 (นายทองคูณ  ยางขัน) 
 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านยวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือก ฯ ลงวันที่  18 เมษายน  2565) 
“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผูม้ีคุณวุฒิ) 
๑. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป    จ านวน   ๑   อัตรา 

สังกัด  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านยวด 

ต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ 

ท างาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ 
ก.อบต. รับรอง 
 

อัตราค่าตอบแทน 
  ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
………………………………………………………………. 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
 -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
 -  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 -  ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลอย่างอื่นๆ เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุและอุปมาอุปมัย เป็นต้น  
 -  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยสรุปและตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้
พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดย
การอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ  

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
           1. พระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
           2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
         3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
          4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
          5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
          6. ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
          7. การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณการบรหิารแผนปฏิบัติราชการ การบริหาร
อาคารสถานที่การจัดระบบงาน 
          8. ความรู้เกี่ยวกับการจดังานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี 
 
    ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ ์

 1.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม  20 คะแนน 
 2.  ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ    20 คะแนน 
 3.  ควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย  20 คะแนน 
 4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ  20 คะแนน 
 5.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม 20 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล    จ านวน   ๑   อัตรา 

 สังกัด  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านยวด 

 ต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุคคล  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 
 

อัตราค่าตอบแทน 
 ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
………………………………………………………………. 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
 -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
 -  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 -  ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลอย่างอื่นๆ เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุและอุปมาอุปมัย เป็นต้น  
 -  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยสรุปและตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้
พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดย
การอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ  
 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 

 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
          4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
          5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
          6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 7. การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
 
     ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ ์

 1.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม  20 คะแนน 
 2.  ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ    20 คะแนน 
 3.  ควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย  20 คะแนน 
 4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ  20 คะแนน 
 5.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม 20 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓. ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทคุณวุฒิ)    จ านวน   ๑   อัตรา 

 สังกัด  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านยวด 

 ต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

                       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย    
การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ให้สอดคล้องกับเด็ก
และสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่น รวมไปถึงการบูรณาการด้านวิชาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
โดยยึดแนวคิดที่จะให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง การเล่นของเด็กก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะ
ท าให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาและค้นพบด้วยตนเองรู้จักสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน ๆ  
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  (๑) คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปรญิญาตรีทางการศึกษา ทกุสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
                      (๒) ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถ่ิน
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
                      (๓) มใีบประกอบวิชาชีพครู 
 

อัตราค่าตอบแทน 
 ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทคุณวุฒิ) 
………………………………………………………………. 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

    ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
 -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
 -  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 -  ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลอย่างอื่นๆ เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุและอุปมาอุปมัย เป็นต้น  
 -  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยสรุปและตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้
พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดย
การอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ  

 ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
2. พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
3. มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
4. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546 
6. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชพี มาตรฐานความรู้ และประสบการณว์ิชาชพี 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน  
7. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
8. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
9. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
 ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ)์ คะแนนเต็ม  100  คะแนน หลักเกณฑ์การ
สัมภาษณ ์

 1.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม  20 คะแนน 
 2.  ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ    20 คะแนน 
 3.  ควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย  20 คะแนน 
 4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ  20 คะแนน 
 5.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม 20 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป       จ านวน   ๑   อัตรา 

 สังกัด  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านยวด 

 ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคบบัญชามอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

อัตราค่าตอบแทน 
  ให้ได้รับค่าตอบแทน 9,000  บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

………………………………………………………………. 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ    โดยมีคะแนนรวม  100  คะแนน 
 
  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน หลักเกณฑ์การ
สัมภาษณ ์

 1.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม  20 คะแนน 
 2.  ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ    20 คะแนน 
 3.  ควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย  20 คะแนน 
 4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ  20 คะแนน 
 5.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม 20 คะแนน 

 


