
 
 
    
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
--------------------------------------- 

 

  ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์   อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช จะ
ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
หมวด  4  ข้อ  18 , 19  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) จ านวน  1  อัตรา 

 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก      
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   และไม่เกินหกสิบปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ 
แก่สังคม 

2. วัณโรคในระยะอันตราย 
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง      

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ  

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
/(9) ผู้ที่ได้รับ... 
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(9) ผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลกูจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง 
 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) 
       ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะ

บุคคล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการ
ท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  

 

      หน้าที่ความรับผิดชอบ  
                     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยจะต้อง
ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
 

        ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เ รียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแ์ละคุณลักษณะตามวัย 
   3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

                            ค่าตอบแทน 
                             ได้รับค่าตอบแทน จ านวน  9,400.- บาท / เดือน   
                             ค่าครองชีพ จ านวน 2,000.- บาท / เดือน 
                             รวม อัตราค่าตอบแทน + ค่าครองชีพ  จ านวน  11,400.- บาท / เดือน 
 

                           ระยะเวลาการจ้าง 
                             พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่เกินคราวละ  4  ปี  (ตามปีงบประมาณ) 

 

4.   วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
           4.1  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  ได้ที่ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 9  –  21  
ธันวาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  (ตั้งแต่  08.30 น. –  16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) 
   4.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ในวันที่  22 ธันวาคม  2558  
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  โทร.0-7539-4161  www.tonhong.go.th 

 
/5.เอกสาร... 
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5.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการการรับสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง  และส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ  1  ชุด ดังนี้ 
5.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 

(ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
   5.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
   5.3 ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย   
จ านวน  1  ฉบับ 

  5.4 ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็น  ผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร (ฉบับภาษาไทย)  จ านวน  1  ฉบับ  พร้อมรับรองส าเนา  
โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัครฯ 
    5.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 3  รูป  
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย 
   5.6  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ผ่านงานการดูแลเด็กเล็ก 
อนุบาลและปฐมวัย ไม่ต่ ากว่า  5  ปี จากนายจ้างหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
   5.7  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล,  ทะเบียนสมรส 
   ส าหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใด  มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ด ารงต าแหน่งใด  ๆ 
 

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัคร  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  
ต าแหน่งละ  100  บาท 

 

  7.  วิธีการสอบคัดเลือก 
   วิธีการสอบคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ 
   7.1 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้ 
   ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    7.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
    7.1.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
    7.1.3 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    7.1.4 การใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
    7.1.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

/ภาค ข... 
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   ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    7.1.6  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
    7.1.7  มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ปี 2553 
    7.1.8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
     
   7.2 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 
    
  8.  เกณฑ์การตัดสิน 
   8.1  ผู้สอบแข่งขันจะต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) 
ตามข้อ 7.1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
   8.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ข้อเขียน) และคะแนนทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   
   8.3 กรณีที่ผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) ไม่มีผู้สอบ
แข่งขันท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อาจ
พิจารณาปรับเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินหรือด าเนินการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
 

  9.  ก าหนดวัน เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
   คณะกรรมการฯ จะท าการด าเนินการสอบคัดเลือก ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 

วันที่ เวลา การทดสอบ 
 23  ธันวาคม  2558 09.00 น. เป็นต้นไป ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

และความรู้ ค ว ามสามารถ เฉพ าะ
ต าแหน่ง (ข้อเขียน) 

 24  ธันวาคม  2558 09.00 น. เป็นต้นไป ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ์ เข้ ารับการ
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) ซึ่งต้องผ่านข้อเขียน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 

 25  ธันวาคม  2558 09.00 น. เป็นต้นไป ทดสอบภาคเหมาะสมกับต าแหน่ ง 
(สัมภาษณ์) 

 

 หมายเหตุ  สิ่งท่ีต้องเตรียมในการสัมภาษณ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คือ 
1. ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) อย่างน้อย 1 ชิ้น 

พร้อมปฏิบัติการสอน 
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10. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
ในวันที่  28  ธันวาคม  2558  โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  กรณีที่มีผู้
ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้
คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า 
 

11.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
   11.1  องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็น
เวลา  1  ปี  นับแต่วัน  ที่ได้มีการจ้างในต าแหน่งที่ว่างแล้ว  และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการ
ขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
    (1)  มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม่ 
    (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้างให้ด ารงต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
    (3)  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  มี
มติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 

 
   11.2  กรณีมีข้อสงสัย  ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นที่สุด 
 

12.  การจ้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  จะด าเนินการจ้างตามล าดับที่ในประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    30    เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 

 
 (นายสันติ  ศรีเมือง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
 
 
 

 
 


