
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

…………………………………………. 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม  มีความประสงคที่จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศใหผูสนใจสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรไดทราบ
รายละเอียด ดังนี้ 
  1. ตําแหนงที่รับสมัคร  
   1.1 พนักงานจางตามภารกิจ ดังนี้ 
     1.1.1 ตําแหนง ผูชวยครูผูสอน 
  2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 
   ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่ วไป  และคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน งตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี ้
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   1) มีสัญชาติไทย 
   2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกิน  60  ป  (นับถึงวันสมัคร)  
   3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ                 
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคท่ีกําหนดไวในประกาศตามที่กําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหาม
เบ้ืองตนสําหรับพนักงานสวนตําบล  
   5) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออกหรือไลออก  จากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ       
   สําหรับพระภิกษุสามเณร ไมสามารถเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานได 
ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 
และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 

หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่นและตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวา
ไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมา
ยื่นดวย 
  2.2 หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   

ผูสมัครสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามประเภทของพนักงานจางตาม 
ภาคผนวก ก แนบทายประกาศนี้ 
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  3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหา และการเลือกสรร สามารถติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม อําเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหวางวันที่  10 – 20 กันยายน 2561 ( ในวันและเวลาราชการ)  สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม โทรศัพท 055-615311 - 2 ตอ 112 
  3.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  ผูสมัครตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนและยื่นใบสมัครดวยตนเองตอ
เจาหนาท่ีรับสมัคร พรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ
ดวยปากกาสีน้ําเงิน ดังตอไปนี ้
   1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 น้ิว ถายครั้งเดียวกันไม
เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
   2 สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา หรือใบรับรอง หรือสําเนาใบปริญญาบัตรอยางใดอยาง
หนึ่งที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนวันที่ (กอนวันปดรับสมัคร 1 วัน) จํานวน 1 ฉบับ 
   3 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ 
   4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
   5 ใบ รับรองแพทย  ซ่ึ งแสดงวาไม เปน โรค ท่ีตองห ามตามกฎ ก .พ . ฉบับ ท่ี  3  
(พ.ศ. 2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับ
แตวันที่ตรวจรางกาย และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1 ฉบับ 
   6 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล, ใบรับรองการผานงาน (ถามี)  
จํานวน   1 ฉบับ 
  ทั้งนี้หลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับของตนเองไว
ดวย และสําเนาเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ A4 เทานั้น 
  3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือก ตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนงท่ีสมัครฯ  จํานวน  100  บาท 
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเม่ือไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว เวนแตมีการยกเลิกการสอบ
ครั้งนี้ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตซึ่งจะจายคืนคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูที่
มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต 
  3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามท่ีประกาศรับสมัครจริงและจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครอัน
เปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัคร ตามประกาศรับสมัครดังกลาวหากตรวจสอบพบเม่ือใด ใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังนี้เปนโมฆะสําหรับผูน้ันตั้งแตตน 
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4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ และกําหนดวันเวลา สถานที่สอบ 
4.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลุมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบในวันที่ 24 กันยายน 2561 

ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม อําเภอเมืองสุโขทยั จังหวัดสุโขทัย 
4.2 กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
ใหผู มีสิทธิ เขาสอบทําการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ,ภาคความรู

ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ในวันที่  
27 กันยายน 2561 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครสอบตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน รายละเอียดเก่ียวกับ

การรับสมัคร ตามภาคผนวก ข แนบทายประกาศน้ี 
ใหผูรับการสอบ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
1) แตงกายใหสุภาพเรียบรอย ประพฤติตนเปนสุภาพชน 
2) นําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวสอบพนักงานจางไปในวันสอบดวย 
3) ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการสอบโดยเครงครัด 
4) ตองไมกระทําใดๆอันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 

  หากผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไมไดรับ
การอนุญาตใหเขาสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุก
วิชาได 

6. หลักเกณฑการตัดสิน   
ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 แตละภาคการ

ประเมิน 
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีราชื่อผูผานการเลือกสรร 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนที่

สอบได ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม  
7.1 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบได 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได โดยเรียงลําดับที่จาก

ผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนเทากัน ผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงมากวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันผูไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่
ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ผูท่ีไดคะแนนในภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดบัที่สูงกวา ถายัง
ไดคะแนนเทากันอีก ก็ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได โดยแยกเปนตําแหนงและขึ้น
บัญชีไวเปนเวลา 1 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันน้ีอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบ
คัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดคร้ังน้ีเปนอันยกเลิก 

8. การทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานหลุมกําหนดดังน้ี 
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8.1 ผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับจะไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบลบานหลุม ตามตําแหนงที่สอบคัดเลือก โดยไดรับคาจางรายเดือน ตามภาคผนวก ก. เอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ 

8.2 ถาผูผานการเลือกสรรถึงลําดับท่ี ที่จะไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานจางมีวุฒิ
การศึกษาสูงกวาท่ีไดกําหนดไวตามประกาศฯนี้ จะนํามาใชเพื่อการเรียกรองสิทธิใดๆ เพื่อประโยชนของตนเอง
ไมได 

8.3 องคการบริหารสวนตําบลบานหลุม ขอสงวนสิทธิในการไมบรรจุและแตงตั้งผูสอบคัดเลือก
ได ในกรณีที่ไมไดรับความเห็นชอบบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดสุโขทัย โดยผูสอบคัดเลือกไดจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลบานหลุมมิได
ทั้งสิ้น องคการบริหารสวนตําบลบานหลุมจะพิจารณาบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับ ในกรณี
ผูสอบคัดเลือกไดไมมารายงานตัวตามกําหนด องคการบริหารสวนตําบลบานหลุมจะแจงใหผูสอบคัดเลือกไดใน
ลําดับถัดไปมารายงานตัวและบรรจุแตงตั้งตอไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่      30    สิงหาคม  พ.ศ.  2561 
 
         
  
 
               (นายแฉลม  อภัยจิตร) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก 
บัญชีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานจาง 

 
ตําแหนง ผูชวยครูผูสอน (คอมพิวเตอร)  สังกัดกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานในฐานะผูชวยครูผูสอน ซึ่งมีลักษณะงานทั่วปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทํางานที่หลักดานการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณการเรียนรู และการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 
โดยเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หนาที่ความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) 
4) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1) มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ. 

ก.ท.หรือ อบต. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในสาขาดังนี้ 
1) คอมพิวเตอร 
2) วิทยาการคอมพิวเตอร 
3) คอมพิวเตอรธุรกิจ 
4) วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
5) วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
6) ศาสตรคอมพิวเตอร 
7) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
8) วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 
9) ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
10) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
11) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
12) อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร 
13) คอมพิวเตอรศึกษา 
14) ธุรกิจคอมพิวเตอร 
15) ระบบสารสนเทศ 
16) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
17) เทคโนโลยีสารสนเทศ 



18) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร 
19) คอมพิวเตอรและสถิติ 
20) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
21) เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
22)สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก  
ขอ 1-21 

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ 
              คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาท่ีสอน 

อัตราเงินเดือนที่จะไดรับ   
     - 15,000 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี ที่ตรงสาขาวิชาเอก/ทาง 

 ระยะเวลาการจาง 
      -ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 4 ป โดยอาจมีการตอระยะเวลาการจางไดอีก สิทธิ
ประโยชน ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
 

บัญชีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรร

เปนพนักงานจาง 
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1. ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

1.1 ความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในขอความหรือ
เร่ืองราว 

1.2 ความสามารถดานเหตุผล เชน สรุปเหตุผลเกี่ยวกบัตัวเลข และ
ขอมูลตางๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เปนตน 

1.3 ความสามารถดานภาษาไทย ทดสอบความเขาใจภาษาอาน 
จับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ  
การเรียงความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท 

1.4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
1.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
1.6 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
1.7 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
1.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
1.9 เหตุการณบานเมืองในปจจุบัน 

100 โดยวิธีการทดสอบแบบ
ปรนัย (ผานเกณฑรอยละ 
60) 

2. ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) 
2.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
2.2 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 
2.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
2.4 การพัฒนาผูเรียน 
2.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.6 การวิจัยทางการศึกษา 
2.7 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.9 ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก(คอมพิวเตอร) 

100 
 

โดยวิธีการทดสอบแบบ
ปรนัย (ผานเกณฑรอยละ 
60) 

3. ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) 
3.1 ประวัติสวนตัวและการศึกษา 
3.2 บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ  
(ผานเกณฑรอยละ 60) 



3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ 
3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 
3.5 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ 
 


