
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------------------        
              ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 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 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)            จ านวน  1  อัตรา 

                                                                                                 
                    รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  
 

                    2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ  
การเลือกสรร 
                       2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
                           1. มีสัญชาติไทย 
                           2. อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
                           3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น เฟือนไม่ 

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ ต้องห้ามเบื้อง 
ต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

                         5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง            
                           6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
                         7. ไม่เป็นผู้ต้องโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง อาญาเว้น      

แต ่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                         8. ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน              

ของรัฐ 
                         9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
                               รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการอ่ืน   
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                   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิ กสภา  
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิด 1 เดือน และแสดงว่าไม่มีโรคต้องห้ามตาม
ประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
           2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  3.  การรับสมัคร 
       3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
                      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง        
ตั้งแต่วันที่  3 –   13  กรกฎาคม  ๒๕๕8  (ในวันและเวลาราชการ)   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   
หมู่ที่  ๑๐  ต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

                    3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                       -   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) 
                       -  เอกสารอื่น  ๆ  เช่น  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  ใบผ่านการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ 
                       -  ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ  A๔  เท่านั้น 
 

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

          3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเม่ือใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและการเลิกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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                    4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน วันพฤหัสบดี  ที่         
16  กรกฎาคม  2558  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
                    วัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่  20  กรกฎาคม  ๒๕๕8            
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
 

                    5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้ 
                    6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
                     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
                     7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ 
คะแนนสอบที่ได้ ในวันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม  2558  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
                     8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามก าหนด 
 
   
       ประกาศ ณ วันที่  24  มิถุนายน  2558 
 
 
 
                                                                                 (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 
 
 



 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

1.  ประเภทของพนักงานจ้าง / พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

     ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

     ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
1. ปฏิบัติหน้าที่  เกี่ยวกับการช่วยจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน(เด็กเล็กหรือก่อนวัย/

ปฐมวัย) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
2. ปฏิบัติหน้าที่  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.  มีคุณวุฒิ   ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือทางอ่ืน  ที่  ก.ท.  ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่สอน หรือ 
 3.  ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี  
โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  ที่ระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน   
 
 
 
 
 
 

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



 
 
3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

1) สอบข้อเขียน 
2) สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.  ความรู้ 
     (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานใน 
หน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
     1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
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  24  มิถุนายน  2558 

 
 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง 
2.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
     หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1. ปฏิบัติหน้าที่  เกี่ยวกับการช่วยจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน(เด็กเล็กหรือก่อนวัย/
ปฐมวัย)ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

2. ปฏิบัติหน้าที่  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

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