
 

 
       
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ---------------------------- 

                            เขาพระทอง    เภ ชะอวด                      
                          ค เ            เ       เ              ตามอัตราต าแหน่งว่าง ในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  

              ความในข้อ 18 และ ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล                  เ          เ    เ                    ลง        6    ฎ     547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงป                  เ         และเลือกสรรเป็น            ประจ าปีบประมาณ 
พ.ศ. 2562             

                 1. ประเภท            และต าแหน่งที่รับสมัคร  
     -  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  

            ดูแลเด็ก(ทักษะ)   สังกัดกองการศึกษาฯ          1        

  2.                       ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

     2.1                  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่        
26 กรกฎาคม 2547  ดังต่อไปนี้ 

(1)              
(2)                                เ   หกสิบปี    
(3)    เ                 
(4)    เ                ภ                                                       เ     

                เ                                         เ              
    เ                                  ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะสุดท้าย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5)    เ      ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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(9)    เ                                                                         
รัฐ                                                          

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

2.2                                
                     ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย  
ประกาศนี ้(ภาคผนวก ก.) 

3.                            
   ผู้ที่จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการ

เจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 – 15 มกราคม  2562 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง โทรศัพท์หมายเลข 0-7584-5114 และทาง   
เว็บไซด์  www.khaophrathong.go.th 

4.                                                
    ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ส าเนา   สารทุกชนิดให้

ใช้กระดาษขนาด              ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 
6 เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัครหลังรูปด้วยตัวบรรจง  จ านวน 3 รูป 

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
(4) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน 1  ฉบับ 
(5) ส าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ 
(6) หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติงาน 

ด้านปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(7) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จ านวน  1 ฉบับ 

5. เงื่อนไขในการสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแตต้่น 
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6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 100.- บาท (-หนึ่งร้อย

บาทถ้วน) เมื่อสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

               7.                                                                                     
   7.1  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  

ในวันที่  18  มกราคม  2562  โดยปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 
และทางเว็บไซต์ www.khaophrathong.go.th 

    7.2  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร  จะด าเนินการสรรหา ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระทอง ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

วันที่ เวลา การทดสอบ 

วันที่ 21 มกราคม 2562 ๐๙.0๐ – ๑๑.๐๐ น. 

 

-  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) 

 

7.3  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ในวันที่ 24 มกราคม  2562   (ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 

 

วันที่ เวลา การทดสอบ 

วนัที่ 28 มกราคม 2562 09.00 - 11.00 น. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

 

8.                 สรรหาและเลือกสรร  
  -  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ

รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.) 

9.                
9.1                เ           ารสรรหาและเลือกสรรแต่ละภาค       เ      ที ่       ไม่ 

ต่ ากว่า       6     
                 9.2                       เขาพระทอง                          สรรหาและเลือกสรร 
         31 มกราคม 2562 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
เขาพระทอง  และทางเว็บไซต์ www.khaophrathong.go.th 
 
 
 
 

http://www.khaophrathong.go.th/
http://www.khaophrathong.go.th/
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10.     ขึ้นบัญชีผูผ่้านการสรรหาและเลือกสรร 
 โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลง

มาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง     
(ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) เท่ากัน ให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็น
ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

                      เขาพระทอง                     ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
   เ   เ      เ                                       แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้
ขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นอันยกเลิก 

11.                  
                       การจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  จะท าสัญญาการจ้างคราวละไม่เกิน  4  ปี  

12.                            
                             เขาพระทอง                 ู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

                      ผ่านการเลือกสรร   เ                 ภ                                          
เขาพระทอง    เ              เ      จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เท่านั้น  

     องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรใน
กรณีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ผ่านการ
เลือกสรรจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทองมิได้ทั้งสิ้น  

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

 

 

 

                   (นายประดับ   หมื่นจร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 
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(ผนวก ก) 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ท่ีความรับผิดชอบ  
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2561  

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

1.ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จ านวน 1 อัตรา 
2.สังกัด          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 
3.ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
4.คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

4.1 มีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
4.2 มีทักษะเฉพาะบุคคลที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ 

ไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าว จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมี
หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบ
ทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  

5.หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน  

ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

6.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 

คุณลักษณะตามวัย 
  3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
7.ค่าตอบแทน  

-ได้รับค่าตอบแทน ขั้น 9,400.- บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000.- บาท.- (สองพันบาทถ้วน) 

8.ระยะเวลาการจ้าง 
- มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทองจะเรียก 

ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับที่ข้ึนบัญชีไว้ มาท าสัญญาจ้างภายหลังจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความเห็นชอบแล้ว 
9.สิทธิประโยชน์ 
  - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด
นครศรีธรรมราช) เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  



 

 

- 6 - 
****************************** 

 
(ผนวก ข) 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2561  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร   
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1.ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
(2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
(4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2549 
(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
(7) เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
(8) ความรู้วิชาภาษาไทย 
 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
(1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
(2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
(3) พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
(4) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(5) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
(1) ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ประวัติส่วนตัว ประวัติ 
     การศึกษาและประวัติการท างาน 
(2) ความสามารถ ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบ 
(3)  พจิารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติ 
     ในการท างาน 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 300  
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