
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ จัดจ้างเป็น พนักงานจ้าง ฉ ะนั้น อาศัยอ านาจตาม ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ    
สรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
(๑.๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
จ านวน ๑ อัตรา 

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ

สรรหาและการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป   

(๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่ 
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบือ้งต้น ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ดังนี ้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น  
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา โดยเฉพาะคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ 

(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ณ วันที่ได้รับการ บรรจุหรือ
แต่งตั้ง  

ส ำเนำ 
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 หมายเหตุ ๑. ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ต้องน าหนังสือจากองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเพ่ือ
ไปตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีต ารวจก่อนวันสอบคัดเ ลือก และจะได้รับการท าสัญญาจ้างเมื่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยราชได้รับผลการตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วเท่านั้น 
     ๒. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้ บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ต้องห้า มตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการ สรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไชยราช  ยื่นใบสมัครและเอกสาร ต่างๆ  ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑          
ณ  ส านัก งานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้ อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๖๙๔๖๑๙  

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและ

ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป ให้ผู้สมัครสอบเขียน ชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัคร ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ         

(๔)  ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันที่รับสมัครวันแรกตามประกาศนี้ 
จ านวน ๑ ฉบับ      

(๕)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๖)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท  

๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดช อบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
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ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ
พบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่
ต้น  

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะท าการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) วันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ

คะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  อ าเภอ   
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบัญชีรา ยชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี  

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างที่ องค์การบริหารส่วน ต าบลไชยราชก าหนด ทั้งนี้

จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนตามระเบียบฯ 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑  เดือนมกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
          ประทีป   ทั่งศรี 
                (นายประทีป   ทั่งศรี) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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(ผนวก ก) 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

* * * * * * * * * * * * 
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
          (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 

(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(๕) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย  
(๗) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรม 
(๘) จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน  
(๙) ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 
(๑๐) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่

อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 (๑) มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือ สาขา
ศึกษาศาสตร์ 

(๒) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบัติงาน 
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๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
 
 
 
๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือ
ทักษะเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
   ๒.๑ ความรู้ความสามารถในต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 
 
 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
   ๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   ๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
   ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 

๑๐๐ 
 

 
๑๐๐ 

 
 
 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบปรนัย จ านวน ๑๐๐ ข้อ 
เวลาในการสอบตั้งแต่เวลา  
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 

 
โดยวิธีสอบปรนัย จ านวน ๑๐๐ ข้อ 
เวลาในการสอบตั้งแต่เวลา  
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
 
 
 
 

โดยสอบสัมภาษณ ์
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 
 
 
 

รวม ๓๐๐  
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 (ผนวก ข) 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
๑.   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๒.   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
๓.   ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน ๓ ปี  
๔.   ค่าตอบแทน   ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวรายเดือน 
๕.   สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ของคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


