
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
ขององคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

 

………………………………………………………. 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลสระแกว  มีความประสงคจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา  

   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 19 และ ขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน           
สวนตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗                 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพ่ือการ สรรหาและ การเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  
ดังตอไปนี้ 
 

 1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร  
  พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) 
       1. ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3  อัตรา 

   ประจํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําตก   จํานวน ๑ อัตรา 
   ประจํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเราะ     จํานวน 1 อัตรา 

           ประจํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในญาติ จํานวน 1 อัตรา 

 2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร 
   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกิน  60  ป 
  (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (4) ไมเปนผูมีกายภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงาน
สวนตําบล 
  (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 
  (6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
  (7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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  (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 หมายเหตุ   ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนง           
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริ หารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
        1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร หรือทางอ่ืน             
ท่ี ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้  
       2. ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือ
หนวยงาน ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงาน  
       3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ ท่ีคุรุสภาออกให 
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับกับตําแห นง หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
อัตราคาตอบแทนท่ีจะไดรับ และระยะเวลาการจาง 
   3.1 หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของศูนยพัฒนาเ ด็กเล็ก ชวยครูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กบานน้ําตก บานเราะ และ บานในญาติ    
ดูแลความเรียบรอย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนใหความรูเบื้องตนแกเด็กกอนประถมศึกษา และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน              

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
        2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค                
และคุณลักษณะตามวัย 
        3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
        5. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        6. ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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   3.3 อัตราคาตอบแทนท่ีจะไดรับ  
          ๑. คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร หลักสูตร 
๔ ป กําหนดอัตราเงินเดือน 15,000 บาท  
        ๒. คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  ทุกสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร หลักสูตร 
๕ ป กําหนดอัตราเงินเดือน 15,800 บาท  
   3.4 ระยะเวลาการจาง  
        - ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2558 – 30 กันยายน  2560  

 4. การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
     ผูท่ีจะสมัครสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง ตั้งแตวันท่ี 13 - 21  
กรกฎาคม  2558 ณ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในวันและเวลาราชการ  

 5. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 
  5.1 ผูสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองโดยกรอกรายละเอียด               
ในใบสมัครใหถูกตองและครบถวนพรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนา พรอม รับรองความถูกตอง                    
อยางละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรร ดังตอไปนี้ 
   (1) สําเนาคุณวุฒิการศึกษา  จํานวน 1  ฉบับ 
    (2) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว   
 ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน  จํานวน 3 รูป 
   (3) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ 
   (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
    (5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสืออนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ ท่ีคุรุสภาออกให จํานวน ๑ ฉบับ  
   (6) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน  นับตั้งแต
วันตรวจรางกาย จํานวน  1  ฉบับ 

 (7) หลักฐานอ่ืน ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  ทะเบียนสมรส (ถามี) 
  

  5.2 ผูสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งท่ีสมัคร                
อันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  หากตรวจสอบพบเม่ือใด ใหถือวาการ                 
รับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน  
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  6. คาธรรมเนียมในการสมัคร 
   ใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ในวันยื่นใบสมัคร  
 

 7. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร   
     องคการบริหารสวนตําบลสระแกว จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร             
ตารางสอบ และสถานท่ีสอบ ณ องคการบริหารสวนตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายละเอียดตาม ผนวก ก ทายประกาศนี้  

 8. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
  จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ แบงเปน 3 ภาค 
รายละเอียดตามผนวก ข. ทายประกาศนี้   
 

 9. เกณฑการตัดสิน 
  9.1 ผูเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนน ภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก) ไมต่ํากวารอยละ 60 และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ไมต่ํากวารอยละ 
60 จึงจะมีสิทธิ์เขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ)  
   9.2 ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา 
รอยละ 60  
        โดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะ แนนสูงสุดลงมาตามลําดับ กรณีไดคะแนนรวมเทากันใหผูไดรับ
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง เทากัน ใหผูไดคะแนนภาคภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูง
กวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไป มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และถาคะแนนเทากันอีกใหผูไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับ            
ท่ีสูงกวา  
 

 10. การข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
  การขึ้นบัญชีผู ผานการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว ไมเกิน 1 ป นับต้ังแตวันประกาศรายชื่อ                      
ผูผานการเลือกสรร เวนแต องคการบริหารสวนตําบลสระแกว จะมีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันอีก และได
ข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไวใหมแลว ใหถือวาบัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งกอนเปนอันยกเลิก  

  ผูผานการเลือกสรรและไดขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ีใหเปน
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 

       ( 1 ) ผูน้ันไดขอสละสิทธ์ิ 
       ( 2 ) ผูน้ันไมมารายงานตัว 
                           ( 3 ) ผูน้ันมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนดเวลา 
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 11. การส่ังจางเปนพนักงานจาง 
  ผูผานการเลือกสรร จะไดรับการส่ังจางเปนพนักงานจางตามลําดับในบัญชีผูผานการเลือกสรร             
ในอัตราตําแห นงวางขององคการบริหารสวนตําบลสระแกว ตามลําดับท่ีท่ีไดประกาศขึ้นบัญชีไว  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ังน้ีหากตรวจสอบพบภายหลังวาผู ผาน               
การเลือกสรร เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด อง คการบริหารสวนตําบลสระแกว อาจถอน
รายชื่อผูน้ันออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการเลือกสรรได  
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    3    กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
     
 
 

  
               (นายวิโรจน  พิมเสน) 

              นายกองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสระแกว ลงวันท่ี  3  กรกฎาคม  2558 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร ตารางสอบ และสถานท่ีสอบ  

          องคการบริหารสวนตําบลสระแกว  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
……………………………………………. 

 

วัน/เวลา กําหนดการ หมายเหตุ 
23 กรกฎาคม 2558 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  

ณ องคการบริหารสวนตําบลสระแกว 27 กรกฎาคม  2558 สอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ 
29 กรกฎาคม  2558 ประกาศผลการสอบ 

 

ตารางสอบ 
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ หมายเหตุ 

27  กรกฎาคม 2558  
09.30 น.- 11.30 น. 

- ความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) 

- ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
  (ภาค ข) 

 
 
 
ณ องคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

27 กรกฎาคม  2558 
13.30 น. เปนตนไป 

- ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค)    
  (สัมภาษณ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข. 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสระแกว ลงวันท่ี  3  กรกฎาคม  2558 

 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร ใชวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

1. ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
 1.1 ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  ประเมินสมรรถนะโดย 
  1.1.1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ
ตําแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (สอบขอเขียน แบบปรนัย)  
     ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม 40 คะแนน  
     - สถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจุบัน 
    -  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
    ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
    - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติม 
    ถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548  
   -  ความรูวิชาภาษาไทย 
   -  ความรูวิชาคณิตศาสตร 
    ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)   คะแนนเต็ม 60 คะแนน  
    -  ความรูดานการดูแลเด็ก 
    -  มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    -  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
    -  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
    -  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

  1.1.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 (สอบสัมภาษณ)   
  โดยประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน ประวัติ
การศึกษา และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจ ากการสัมภาษณ  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม              
ในดานตางๆ ความรูท่ีอาจเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอ่ืนๆ เปนตน 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


