
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 
เร่ือง   การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

……………………………… 

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  มีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันและ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูดูแลเด็ก  สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ณ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดบางบูชา 
 

ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  12  พฤษภาคม  2547  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี                
26  กรกฎาคม  พ.ศ.  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ  สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด ประจําปงบประมาณ  2553  ตําแหนงผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดบางบูชา  จํานวน  1  อัตรา   
 

1.   คุณสมบัติของผูสมัคร 
                        คุณสมบัติทั่วไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวา  18  ปบริบูรณ และไมเกิน  60  ป   
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไม เปนผู มีกายทุพพลภ าพจนไมสามารถปฏิบัติหน าท่ีได  ไรความสามรถ              

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนด
โรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบ้ืองตน  สําหรับพนักงานสวนตําบล   

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 

(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน                                                                                        
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจางของสวนราชการสวนทองถ่ิน 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ผูสมัครจะตองไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ
เทียบเทาขึ้นไป ทุกสาขา ท่ี  ก.อบต., ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง มีความรูความสามารถและทักษะในงานท่ี
ปฏิบัต ิ 

ท้ังนี้การเลือกสรรคุณสมบัติเฉพาะ ตําแหนงผูดูแลเด็ก จะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย เปนลําดับแรกและพิจารณาปริญญาตรีทางการศึกษาอ่ืน 
ปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ อนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามลําดับ 
 

2. คาตอบแทนและระยะเวลาการจาง 
2.1 คาตอบแทนเดือนละ  5,760  บาท (รวมเงินตอบแทนพิเศษคาครองชีพแลวไมเกินเดือนละ 

8,200  บาท) 
2.2 ระยะเวลาการจางไมเกิน  4  ป   
 

3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
3.1 ผูสนใจสมัครสอบ  ติดตอขอรับใบสมัคร  และสมัครสอบไดตั้งแตวันท่ี  7 - 16  มิถุนายน  

พ.ศ. 2553  ในวันและเวลาราชการ  ณ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  
และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด     
เบอรโทรศัพท  075-350790-1 

3.2 การสมัครสอบใหผูสมัครสอบยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ตอเจาหนาท่ีรับสมัครสอบ  โดย
ผูสมัครตองกรอกขอความในใบสมัครดวยลายมือตนเอง  และรับรองสําเนาถูกตองใน
เอกสารท่ีกําหนด  ตามขอ  4  ทุกฉบับ 

3.3 คาธรรมเนียมสมัครสอบ  100  บาท  คาธรรมเนียมสมัครสอบนี้ องคการบริหารสวนตําบล
เกาะทวด  จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน      

        

4. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
ผูสมัครสอบตองกรอกใบสมัครสอบ  พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี ้
4.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน     

6  เดือน ( นับถึงวันปดรับสมัคร )  จํานวน  3  รูป  และใหผูสมัครติดรูปถายในใบสมัคร  
จํานวน  1  รูป  ติดรูปถายในบัตรประจําตัวสอบ  จํานวน  2  รูป 

4.2 ทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
4.3 บัตรประจําตัวประชาชน   พรอมสําเนา   จํานวน  1  ฉบับ 
4.4 สําเนาวุฒิการศึกษา หรือทะเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีแสดงวาเปนผูมี

คุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีสมัครสอบ  โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัต ิ พรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ   
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4.5 ใบรับรองแพทยปริญญา  ซ่ึงแสดงความไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ.  ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.
2535)  หรือตามประกาศท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด (ปรากฏตามขอ 
2.1 (4))  ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน  นับแตวันท่ีตรวจรางกาย  จํานวน  1 ฉบับ 

4.6 ใบ  สด.9  หรือใบผานการเกณฑทหาร (สําหรับผูสมัครท่ีเปนเพศชาย) 
4.7 หลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
4.8 สําเนาภาพถายเอกสารทุกชนิด  ใหใชกระดาษขนาด  A 4   เทานั้น  ท้ังนี้ผูสมัครตองเขียน

คํารับรองในเอกสารทุกฉบับวา  ถายจากตนฉบับจริง  และลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
 

สําหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้  ใหผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบและหากภายหลังปรากฏวา
ผูสมัครสอบ  รายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ  
ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 

 

5. หลักเกณฑ  วิธีการสรรหาและเลือกสรร    ใชวิธีการสอบแขงขันโดยแบงเปน  3  ภาค  ดังนี ้
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  ( คะแนนเต็ม  50  คะแนน  )  โดยวิธีสอบขอเขียน

(ปรนัย)  ดังนี้ 
(1) วิชาความสามารถท่ัวไป (คะแนน  25  คะแนน) 
(2) วิชาภาษาไทย  (คะแนน  25  คะแนน) 

ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธีสอบ
ขอเขียน (ปรนัย)  ทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี  ดังนี ้
(1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 
(2) นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  นโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
(3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 6)  พ.ศ.  2552 
(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 
(5) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
(6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526 
(7) แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคการปกครองสวนทองถ่ิน  ระยะ  15  ป  ของ

กระทรวงมหาดไทย 
(8) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 
(9) มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

…/6.  การประกาศ  ... 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ( คะแนนเต็ม  100  คะแนน ) 
ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ีระบุไว  โดยวิธีการ 

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ี
ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ  จากการสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ  เชน  ความรู
ท่ีใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  
ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน และจากการ
ทดสอบตัวอยางงาน สถานการณจําลองท่ีเหมาะสมกับตําแหนง 
 

6.   การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  วัน  เวลา  สถานที่  และประกาศผลการสอบ  ณ  หองประชุม
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

6.1 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขัน  ในวันท่ี  21  มิถุนายน  พ.ศ.  2553   
6.2 สอบขอเขียน(ภาค ก และ ข) ในวันท่ี  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา10.00–12.00 น.   
6.3 ประกาศผลสอบขอเขียน ในวันท่ี 22  กรกฎาคม พ.ศ.  2553   
6.4 สอบสัมภาษณ (ภาค  ค) ในวันท่ี 23  กรกฎาคม พ.ศ. 2553   เวลา 13.30 น.     
6.5 ประกาศผลสอบ  ในวันท่ี  28  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553   

 

หมายเหตุ  หากผูสมัครสอบทานใดไมเขาสอบคัดเลือก  ในวันและเวลาท่ีกําหนด  หรือมาเขาสอบ
คัดเลือกชาเกินกวา  10  นาที  จากเวลาท่ีกําหนดไว  องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  จะถือวาทาน
สละสิทธ์ิในการสอบแขงขันครั้งนี ้

 

7.   เกณฑการตัดสิน 
การตัดสินวาผูใดสอบได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสมัครสอบไดคะแนนในแตละภาค        

ไมต่ํากวารอยละ  60    
 

8.   การขึ้นบัญชีผูสอบได 
8.1   องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  จะประกาศรายช่ือผูสอบไดโดยเรียงลําดับท่ี

จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบได
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)  มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ ภาค ค)  เทากันใหผูไดคะแนนภาคภาคความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา แตถาคะแนนเทากันใหผูไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก  ก็
ใหผูไดรบัเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยู ในลําดับท่ีสูงกวา 
 

…/9.  การขึ้นบัญชี... 
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8.2 องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  จะขึ้นบัญชีผูสอบไดแตละตําแหนงไวไมเกิน     
1  ป  นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี  แตถามีการสอบอยางเดียวกันอีก  และไดขึ้นบัญชีผูสอบไดใหมแลว  บัญชี
ผูสอบไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก  เวนแตในกรณีไดมีการเรียกตัวผูสอบได  ผูใดมารายงานตัวเพ่ือรับการ
บรรจุไปแลว  กอนบัญชีผูสอบแขงขันไดมีอายุไมเกิน  1  ป  หรือมีการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม  
แลวแตกรณี  ก็ใหการขึ้นบัญชีผูสอบไดครั้งกอนนั้นยังมีผลใชไดตอไป  แตท้ังนี้ตองไมเกิน  30  วัน  
นับตั้งแตวันท่ีขึ้นบัญชีผูสอบไดนั้นมีอายุครบ  1  ป  หรือวันท่ีขึ้นบัญชีผูสอบไดใหม  แลวแตกรณ ี

8.3 ผู ท่ีสอบได   และไดขึ้นบัญชีสอบแขงขันได   ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง  
ดังตอไปนี ้ ใหเปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีสอบแขงขันได  คือ 

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับรองการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัว  เพ่ือรับการบรรจุภายในเวลาท่ีผูดําเนินการสอบ  หรือ

ผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้งกําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปนและไดมีหนังสือสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  10  วัน  นับตั้งแต
วันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 

(3) ผูนั้นมีเหตุจําเปนไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดเวลาท่ีบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 

(4) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

 

9. การจางและการทําสัญญาจาง 
        องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  จะเรียกผูสอบไดมาทําสัญญาจางตามลําดับใน

บัญชีผูสอบได   ท้ั งนี้ ตองเปนไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราชกําหนด  
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  7  มิถุนายน พ.ศ. 2553 
                 
 
 

                                                            (ลงช่ือ)        
                                                                             ( นายวรรณชาติ  ยอดแกว ) 
                                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 



เอกสารแนบทายประกาศ  ลงวันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
ประกอบดวยลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

******************** 
1. ตําแหนงผูดูแลเด็ก 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู  สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ในลักษณะบูรณาการเชิงสรางสรรค  ใหเด็กมีพัฒนาการ
ดานจิตใจ  อารมณ  สังคม  และจริยธรรม  โดยใหโอกาสเด็กเรียนรูจากส่ิงของและผูคนท่ีอยูรอบขาง 
รวมท้ังปฏิสัมพันธกับเด็กดวยคําพูดและกิริยาทาทางท่ีนุมนวล  ออนโยน  แสดงความรักความอบอุน 

2. ปฏิบัติหนาท่ีอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคและคุณลักษณะตามวัย  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน ทําหนาท่ีดูแล
เด็กและปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของเด็ก  เพ่ือใหเด็กมีความเจริญเติบโต  มีพัฒนาการทุกดานตามวัย
และมีการเรียนรูท่ีเหมาะสม 

3. ปฏิบัติหนาท่ีในการสังเกต  เฝาระวัง  และบันทึกการเจริญเติบโต  พฤติกรรม  
พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก  เพ่ือจะไดเห็นความเปล่ียนแปลงท้ังปกติและผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก  
นําไปสูการคนหาสาเหตุ  เพ่ือชวยเหลือและแกไขไดทันทวงที  มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงคของเด็ก   

4. ปฏิบัติหนาท่ีในการจัดส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  และมีบรรยากาศท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กทุกดาน  ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

5. ปฏิบัติวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสอดคลองกับเด็ก  สภาพแวดลอมของแต
ละทองถ่ิน  และปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ประสานสัมพันธระหวาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ครอบครัวและชุมชน 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ผูสมัครสอบจะตองไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเทาขึ้นไป ทุกสาขา 

ท่ี  ก.อบต., ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง มีความรูความสามารถและทักษะในงานท่ีปฏิบัต ิ 
ท้ังนี้การเลือกสรรคุณสมบัติเฉพาะ ตําแหนงผูดูแลเด็ก จะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีวุฒิ

การศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย เปนลําดับแรกและพิจารณาปริญญาตรีทางการศึกษาอ่ืน 
ปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ อนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามลําดับ 

 

****************** 



 


