
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตามอัตราต าแหน่งว่าง ในแผนอัตราก าลัง      
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
1.1 ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  

-  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)    จ านวน  1  อัตรา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

2. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป    
       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๔  แห่งประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ลงวันที่  ๒๖  
กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้  

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
/(8) ไม่เป็น... 
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(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครและเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ ตามหนังสือ ก.พ. 
ที่ น. 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 และตามข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2538  

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง 
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริ หาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนต าบล
มายื่นด้วย 

     ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)  
 

3. การรับสมัคร  
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ที่มีความประสงคจ์ะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

สามารถสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสาร
หลักฐาน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. ทุกวันเว้น
วันหยุดราชการ  ณ ห้องส านักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช หรือสอบถามรายละเอียดโทร. 0-7584-5114  

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
             ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานซึ่ง
ผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  1  ฉบับ 
   (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
   (3)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  หรือ          
๓ x ๔  ซม.  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  ปี  จ านวน 3  รูป  และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล  ต าแหน่งที่
สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
   (4) ส าเนาวุฒิการศึกษา    จ านวน  1  ฉบับ 
   (5) ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน  1  ฉบับ 
   (6) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ส าเนาทะเบียนสมรส 
ใบส าคัญการเกณฑ์ทหาร  (สด.9)  
 

/3.3 ค่าธรรมเนียม... 
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3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

(เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จะไม่คืนให้หากการรับสมัครด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
  3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
   

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 
      4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 
และเลือกสรร  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยปิดประกาศ  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระทอง และทางเว็บไซด์ www.khaophrathong.go.th 
     4.2 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ 
ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง  
  

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
      - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนน    100    คะแนน  
      ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ 
ทั้งนี้  อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ 

ภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจะด าเนนิการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้    

  7. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง  จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  
22 มิถุนายน  2561 โดยปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง และทาง
เว็บไซด์ www.khaophrathong.go.th 
 
 

 
/8.การข้ึน... 

 

http://www.khaophrathong.go.th/
http://www.khaophrathong.go.th/
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  8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
      การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  จะเรียงตามล าดับผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ถึงต่ าสุด ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาสะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
      โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีแต่ถ้าหาก
มีการสอบอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็น
อันยกเลิก 

  9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องด าเนินการท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล        
เขาพระทองก าหนด  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 22  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
     

 
 

(นายประดับ   หมื่นจร) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
ผนวก ก 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2561 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561  

*********************************** 
 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)  
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก หรือเด็กก่อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความ
พร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะ 
ตามวัย 

3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 - มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขาหรือ 
สูงกว่า และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
4. ระยะเวลาการจ้าง 

- ไม่เกินคราวละ 1 ปี 
 

5. อัตราค่าตอบแทน 
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-บาท 

 
 

หมายเหตุ.     (พร้อมทั้งมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. และสิทธิประโยชน์ ตามท่ี 
  กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด) 

 


