
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕9  หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 1.1  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 

 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  1  อัตรา 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสทิธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
2.1  คุณสมบัติทั่วไป  

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสบิแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน   

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตรา 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพตดิให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผา่นการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เปน็ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
๒.๒ คุณสมบัติ... 

 



 ๒ 
 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

แต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

 ใหผู้้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 
เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๕-375218  ในวัน
และเวลาราชการ  

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  

6 เดือน จ านวน 3 รูป 
(๒) ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ

อนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  (พร้อมส าเนา 
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ)   

(๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ
(พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง) 

(๔) ส าเนาเอกสารใบส าคัญทางราชการทหาร อาทิ หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร พร้อมส าเนาลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๕) ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก .พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร  

(๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ
หนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น (พร้อมส าเนาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ) 

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบบั ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร   ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท โดยช าระเงินพร้อมกับการยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ 
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะเรียกคืนไม่ได้ 

3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคร้ังนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 
๔.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน จะประกาศรายชื่อผู้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

ในวันพฤหัสบดีที่  10 พฤษภาคม 2561  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
และทางเว็บไซต์ www.thalingchan.go.th โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง  

๔.๒ คณะกรรมการฯ จะท าการคัดเลือก โดยการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม  2561 เวลา ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน และทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวัน
อังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561  เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

 
5.หลักเกณฑ์... 



 ๓ 

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโดย

ยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๕.1 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)   ๑๐๐  คะแนน  
  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน)   ๑๐๐  คะแนน  
  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  ๑๐๐  คะแนน   

  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 ๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 ๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนนที่สอบได้  

ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม  2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน และทาง
เว็บไซต์ www.thalingchan.go.th   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
ก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8. การจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
๘.๑  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันก าหนด  
๘.๒ พนักงานจ้างทั่วไป จะท าสัญญาจ้าง ไม่เกิน ๑ ปี  

 
ประกาศ  ณ  วันที่    17   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕61 

 
 
 
 

(นายชัยวฒุิ  แก้วอย่างด)ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชนั 

 
 



 ๔ 
 

(รายละเอียดแนบ 1) 
บัญชีลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17  เมษายน  ๒๕61 

 
ที่ ประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน/เดือน 
๑. พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก  

(ส านักงานปลัด) 
รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติ
หน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ 
ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของ
เด็กเล็ก สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็ก
ก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๑. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และ
ไม่เกิน ๖๐ ป ี
๒. ไม่เป็นผูป้ระพฤติเสื่อมเสีย หรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
๔. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เปน็ผู้วกิลจริต 
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่
เป็นผู้ติดยาเสพติด 
๕. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลกัษณะ
เหมาะสมทั้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ 
สังคม มีความตั้งใจ 
๖.มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลกัษณะ
เหมาะสมทั้งทางดา้นจิตใจ อารมณ์ 
สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานดว้ยความ
รัก ความอ่อนโยนเอ้ือต่อการเลี้ยงดูเด็ก
ได้อย่างเหมาะสม 
๗. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนสิัยสุขุม
เยือกเย็นและมีความขยันอดทน 

- ค่าตอบแทน = 9,00๐ บาท 

 

 
 (นายชัยวฒุิ แก้วอย่างด)ี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชนั 
 



 ๕ 
 

(รายละเอียดแนบ 2) 
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
************************** 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้ 
1. ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
2. ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ 

การขยายความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า 
ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 

3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2.  มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
4. ความรู้ด้านการดูแลเด็ก 
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เป็นการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ดังนี้ 
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยพิจารณาจากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ  เป็นต้น 
 
 
 
 

(นายชัยวฒุิ  แก้วอย่างด)ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชนั 

 
 
 
 
 
 
 


