
 
 

 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม ๒ ต าแหน่ง ๒ อัตรา ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ประกาศ  ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน  พศศศ๒๕๖๐  
 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พศศศ๒๕๔๗ , ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พศศศ๒๕๕๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด ๒ การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๙ หมวด ๔ การ
สรรหา และการเลือกสรร ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในต าแหน่งและอัตราดังต่อไปน้ี 

 ๑.  ประเภทต าแหนง่ของพนกังานจ้าง 
  ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ ( ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ ) จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา  
ดังน้ี 
   สังกัดส านักงานปลัดอบต. 
   ๑ศต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  ๑  อัตรา 
      ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ ) 

      ( รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี ) 

  ข. พนักงานจ้างตามภารกิจ ( ต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ ) จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา  
ดังน้ี 
   สังกัดส านักงานปลัดอบต. 
   ๑ศต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ )  จ านวน  ๑  อัตรา 
      ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกะเปียด ) 

      ( รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี ) 
/๒ศ คุณสมบัติศศศ 

-๒- 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร  
 ก. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 



  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๔   
ดังน้ี  

  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี   

   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
    (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม 
    (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ)  โรคพิษสุราเร้ือรัง 
   (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
   (๗)  ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด จะไม่รับสมัครและไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร ส าหรับ
พระภิกษุ สามเณร ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ และตามความ
ในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

/ขศคุณสมบัติศศศ 

-๓- 

  ข.คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต าแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มี คุณสมบั ติเฉพาะต าแหน่งน้ัน ตามที่

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชก าหนด และให้เป็นไปตามรายละเอียด ภาคผนวก 
ก แนบท้ายประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรน้ี 

๓.  อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  



 ๑) ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( ศพดศบ้านคลองไชยเหนือ / ผู้มีคุณวุฒิ ) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน 
๑๕,๘๐๐ บาท  

๒) ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศพดศวัดกะเปียด/ผู้มีทักษะ) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน ๙,๔๐๐ บาท  

 อัตราค่าตอบแทน ตามข้อ ๓ ยังไม่รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (หรือตามอัตราค่าตอบแทน        
ตามการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  ยกเว้น ต าแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ศพดศบ้านคลองไชยเหนือ/ผู้มีคุณวุฒิ) 

๔.  ก าหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเล ือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ติดต่อขอรับใบสมัคร           
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน – ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (วันและ
เวลาราชการ)  ณ ส านักงานปลัด (งานการเจ้าหน้าท่ี) ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด        
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๑๖ 
หรือ www.kapead.go.th 

๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาย่ืนในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและ
หลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารและหลักฐานทุกฉบับดังน้ี 
 ๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนขนาด ๑ นิ้ว   
และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย จ านวน  ๓  รูป 
 ๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๑  ฉบับ    
 ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน                 จ านวน  ๑ ฉบับ   
 ๔) * ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้าม หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลของประกาศน้ี (ตามประกาศ กศอบตศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศถึงปัจจุบัน) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ 
เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร  (ใช้ตัวจริง)     จ านวน    ๑    ฉบับ 

/๕) ส าเนาหลักฐานศศศ 
-๔- 

 
 ๕) ส าเนาหลักฐานการศึกษา  จ านวน    ๑    ฉบับ  
(ส าเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร และจะต้องส าเร็จการศึกษาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัคร)  
 ๖)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – หรือชื่อสกุล  ( ถ้ามี )  จ านวน  ๑  
ฉบับ 

๗) * มีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ งาน 
หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี**
เฉพาะผู้สมัคร ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านคลองไชยเหนือ/ผู้มีคุณวุฒิ)  (ใช้ตัวจริง)  จ านวน  ๑  
ฉบับ  



๘) * มีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ         
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานท่ีปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี  **เฉพาะผู้สมัคร ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
(ทักษะ)  (ศพด.วัดกะเปียด/ผู้มีทักษะ) ซึ่งเป็นต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะเฉพาะบุคคล ท่ีไม่ได้ผ่าน
การศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ  (ใช้ตัวจริง)     จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๙) ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (สศดศ๘/สดศ๙) (ถ้ามี) *ใช้เฉพาะผู้สมัครชาย*  จ านวน  
๑   ฉบับ 

 หมายเหตุ  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น  
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็น
จริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้สมัครน ามายื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และหรือไม่มีสิทธิ์ได้รับการ
บรรจุและแต่งต้ังด ารงต าแหน่งเป็นพนักงานจ้างส าเนาเอกสารทุกชนิด  ตามข้อ ๑ – ๙  ให้ใช้กระดาษขนาด 
A4 เท่าน้ัน ผู้สมัครจะต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานซึ่ งใน
ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง "ส าเนาถูกต้อง" และลงชื่อก ากับด้วยตนเอง ยกเว้น ข้อ ๕ 
(๔)(๗)(๘) ให้ใช้ตัวจริง 

๖.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท ( ค่าธรรมเนียมการสมัคร จะไม่จ่าย
คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ) และผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่าน้ัน 
 

/๗ศ การประกาศรายชื่อศศศ 

-๕- 

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  โดยปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปียด และทางเว็บไซต์www.kapead.go.th 

๘.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท าการเลือกสรร 
 คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  จะด าเนินการเลือกสรรในวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง          
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
 หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคล  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  ดังน้ี 
  ๙ศ๑ ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ( ภาค กศ )   โดยวิธีสอบข้อเขียน  

      ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ) 
  ๙ศ๒ ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ( ภาค ขศ )   โดยวิธีสอบข้อเขียน 
        ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน )  
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  ๙ศ๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ( ภาค คศ )   โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 
      ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ) 

 การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล จะยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการ
ตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศรับ
สมัครการสรรหาและเลือกสรรน้ี 
 **หมายเหตุ  ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) และต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จะต้อง
สอบภาค ก และภาค ข  โดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบภาค ค  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ  

๑๐.  เกณฑ์การตดัสินและเงื่อนไขการจ้าง 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป        
(ภาค กศ) ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ขศ) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค 
คศ) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก     
จะพิจารณาตามความเหมาะสม  โดย องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด จะยึดหลัก "สมรรถนะ"                  
ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด เช่น ความรู้ของ
บุคคล ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคล คุณลักษณะอื่น ๆ  ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อ  
การปฏิบัติงาน  

-๖- 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด จะมีค าสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ       
มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล         
(กศอบตศจังหวัดนครศรีธรรมราช) ตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ กศอบตศจังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนด   

ทั้งน้ี หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  อาจถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  

๑๑.  การประกาศบญัชีรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศบัญชีรายชื่อ        
ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันท่ี ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเรียงตามล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตาม
ต าแหน่งที่สมัคร และปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด และทาง
เว็บไซต์ www.kapead.go.th 

๑๒.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
 ๑๒ศ๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค 
คศ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค คศ) เท่ากัน ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช ้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ขศ) มากกว่าเป็นผู้อยู ่ในล าดับที่ส ูงกว ่า        
ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
 ๑๒ศ๒ องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด จะขึ ้นบัญชีผู ้ผ ่านการเล ื อกสรรแต่ละต าแหน่ง          
โดยก าหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรร
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อย่างเดียวกันน้ันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคร้ังก่อนเป็น
อันยกเลิก  
 ๑๒ศ๓ ผู้น้ันไม่มารายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตาม
ก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ให้ถือว่าผู้น้ันสละสิทธิ์ในการบรรจุแต่งต้ัง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือ
ส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที ่ไปรษณีย์รับ
ลงทะเบียน 

๑๓.  ระยะเวลาการจ้าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ มีก าหนดการท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี โดยจะพิจารณาต่อสัญญา
จ้างส าหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเหมาะสม ตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของทางราชการ และขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

-๗- 
 

๑๔.  การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
 ๑๔ศ๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดย
การท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี และต้องผ่านความเห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ( กศอบตศจังหวัดนครศรีธรรมราช ) เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน 
 ๑๔ศ๒ ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรและถึงล าดับที่ที่ได้รับการจ้างมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตาม
ประกาศน้ี จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ  เพื่อประโยชน์ของตนมิได้ 

 ทั้งน้ี   องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการ
โดยยึดหลัก สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความอุตสาหะ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใด
ทราบเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทราบ  เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๑  เดือนพฤศจิกายน  พศศศ๒๕๖๐ 

ประสาท  ถาวร  
(นายประสาท  ถาวร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่ ๒๑  เดือนพฤศจิกายน พศศศ๒๕๖๐ 
……………………………………………………. 

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ) 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ๑ศ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ กศทศ ก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งน้ี และ 
  ๒ศ ได้ปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน (ประสบการณ์ท างานในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) และ 
  ๓ศ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ๑ศ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการ   ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒ศ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
  ๓ศ ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๔ศ ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๕ศ ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๖ศ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 
  ค่าตอบแทน 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ กศพศ ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในหลักสูตร ๕ ปี  
ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๑๕,๘๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  ระยะเวลาการจ้าง 
  คราวละไม่เกิน ๔ ปี 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

เอกสารท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 



ลงวันท่ี ๒๑  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
................................................................. 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ) 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
วิธีการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น ๓ ภาค  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังน้ี 
 ภาค ก. ความรู้ ความสามารถท่ัวไป ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
  ๑ศวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
  ๒ศวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษ โดยการให้สรุปความ หรือตีความจากข้อความ
สั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ   จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือ
ข้อความสั้น ๆ ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ ความสามารถ 
 ภาค ข. ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศศศ๒๕๓๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พศศศ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พศศศ๒๕๔๖ , พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน , พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พศศศ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน , ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พศศศ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน , 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พศศศ๒๕๔๐ , พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พศศศ๒๕๔๒ , พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศศศ๒๕๔๖ , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศศศ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พศศศ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน , พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พศศศ๒๕๔๒ , 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ , หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ,
จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กอายุ ๓ – ๕ ป ี
 
 ภาค ค.  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง    โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 จะประเมินผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่ ๒๑  เดือนพฤศจิกายน พศศศ๒๕๖๐ 
……………………………………………………. 

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ) 
๑. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกะเปียด) 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตา
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 



 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ๑ศ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวชศ) ทุกสาขาวิชาหรือสูงกว่าและ 
  ๒ศ มีทักษะเฉพาะบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานน้ัน ๆ โดยมี
หนังสือรับรองการท างาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะ
เฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ๑ศ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการ   ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒ศ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
  ๓ศ ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๔ศ ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๕ศ ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๖ศ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

  อัตราค่าตอบแทน 
  จะได้รับค่าตอบแทน ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ส าหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวชศ) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุ ฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี  ต่อจากวุ ฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 
๙,๔๐๐ศ- บาท (-เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
  ตามอัตราค่าตอบแทน ตามการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง 

  ระยะเวลาการจ้าง 
  คราวละไม่เกิน ๔ ปี 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
เอกสารท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันท่ี  ๒๑  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
................................................................. 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ) 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกะเปียด) 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
วิธีการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น ๓ ภาค  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังน้ี 
 ภาค ก. ความรู้ ความสามารถท่ัวไป ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
  ๑ศวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
  ๒ศวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษ โดยการให้สรุปความ หรือตีความจากข้อความ
สั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ   จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือ
ข้อความสั้น ๆ ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ ความสามารถ 
 ภาค ข. ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศศศ๒๕๓๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พศศศ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พศศศ๒๕๔๖ , พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน , พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศศศ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง



ปัจจุบัน , ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พศศศ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน , 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พศศศ๒๕๔๐ , พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พศศศ๒๕๔๒ , พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศศศ๒๕๔๖ , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศศศ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พศศศ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน , พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พศศศ๒๕๔๒ , 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ , หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ,
จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กอายุ ๓ – ๕ ป ี
 
 ภาค ค.  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง    โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 จะประเมินผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น 

 

 

 


