
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------------------        
              ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น 
อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 มาตรา 13,14  และมาตรา 
15 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ข้อ 18,19 และข้อ 20  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขาม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหาและการเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง   
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  อัตรา 
1.1 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)            จ านวน  1  อัตรา 

                                                                                                 

                    รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

                    2. คณุสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ 
การเลือกสรร 
                       2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                          (1) มีสญัชาติไทย 
                          (2) มีอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปี บริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
                          (3) เปน็ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                          (4) ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการการเมือง 
                          (5) ไม่เปน็ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน        

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
                               ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
                               (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                               (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
                               (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                               (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                               (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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                        (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน    
ทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตาม     
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

                        (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
                        (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                        (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                       (10)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา      

เว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                       (11)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
                       (12)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป    

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตาม 
                             กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
                       (13)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์ และวิธีการ   

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

                       (14)ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

                   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา  
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิด 1 เดือน และแสดงว่าไม่มีโรคต้องห้ ามตาม
ประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
 

           2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  3.  การรับสมัคร 
       3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 

                ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่         
วันพุธที่  8  พฤศจิกายน  2560 –  17  พฤศจิกายน  2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ส านักปลัดองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลหาดขาม  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
การสมัครได้ทีเ่ว็บไซต์ www.hadkham.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  032-822269 
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                    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                       -   ใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน  ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 
                       -  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป       
                       -  (ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน) 
                       -  ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริง  จ านวน  ๑  ชุด 
                       -  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ชุด 
                       -  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๓๐  วัน    
                       -  เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  (ถ้ามี) 
                       -  ใบแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
                       -  เอกสารอ่ืน  ๆ  เช่น  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  ใบผ่านการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ 
                       -  ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ  A๔  เท่านั้น 
 

         ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
                   3.3 คา่ธรรมเนียมการสมัคร 
                        -  ต าแหน่งละ 100 บาท 
 

          3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ ารับการ
สรรหาและการเลิกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
 

                    4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน วันพุธที ่       
22  พฤศจิกายน  2560   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หรือทาง www.hadkham.go.th 
                    วัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่  27  พฤศจิกายน  ๒๕60            
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
 

                    5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 



 
-4- 

 
                    6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
                     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
                     7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ 
คะแนนสอบที่ได้ ในวันพฤหัสบดีที่  30  พฤศจิกายน  2560  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
                     8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                     ผูผ้่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามก าหนด 
 
   
       ประกาศ ณ วันที่  27  ตุลาคม  2560 
                                                                                        
 
 
                                                                                 (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 

1.  ประเภทของพนักงานจ้าง / พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

     ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

     ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 

1. ปฏิบัติหน้าที่งานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน (เด็กเล็กหรือ       
ก่อนวัย/ปฐมวัย) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

2. ปฏิบัติหน้าที่  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

    -  ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ที่มี     
   ความรู้  ความสามารถ  และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า  5  ปีโดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง
   หรือหน่วยงาน 
 
 
 

.................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

1) สอบข้อเขียน 
2) สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.  ความรู้ 
     (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานใน 
หน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
     1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
 
2.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    2.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    2.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.3  มนุษย์สัมพันธ์ 
    2.4  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
 

 
50  คะแนน 

 
 

 
 
 

50 คะแนน 
 

 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
 
 

 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 100  คะแนน  



 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  27  ตุลาคม 2560 
 
 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง 
2.  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
     หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1. ปฏิบัติหน้าที่งานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน (เด็กเล็กหรือ       
ก่อนวัย/ปฐมวัย) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

2. ปฏิบัติหน้าที่  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.  ระยะเวลาการจ้าง 4 ปี 
 4.  อัตราว่าง...........1.............อัตรา 
 5.  ค่าตอบแทน.....9,400..............บาท 
 6.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง              
 
 

.................................................................. 
 
 


