
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ

ขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ
-------------------------------------

ดวย องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง
ตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔
ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และขอ ๒๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตําแหนง และรายละเอียดการจาง

พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ประเภทผูมีคุณวุฒิ) จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
สรรหาและเลือกสรร

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และอายุไมเกิน ๖๐ ป
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ จิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงาน
สวนตําบล

๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน
๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ
๙. ผูท่ีผานการเลือกสรรและสรรหาในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง

ของสวนราชการ พนกังาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการ

รับสมัคร แนบทายประกาศนี้
/๓. การรับสมัคร...
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๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองได ณ ท่ีทําการองคการบริหาร

สวนตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตวันท่ี ๘ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ในวัน
และเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี โทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ ในวันและเวลาราชการ
และสามารถสอบถามรายละเอียดไดทาง www.chianyai.go.th

๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัครตองยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครสอบพรอมดวยเอกสาร

และหลักฐาน ดังตอไปนี้
๑. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน

จํานวน ๓ รูป
๒. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
๖. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๑ ฉบับ
๗. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีมีประสบการณดานการสอน จํานวน ๑ ฉบับ
๘. หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ทะเบียนสมรส จํานวน ๑ ฉบับ
ท้ังนี้ ใหผูสมัครกรอกใบสมัครดวยตนเองและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับ
๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร
คาธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐๐ บาท (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมคืนไมวากรณีใดๆ)
๓.๔ เง่ือนไขการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

วาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร
อันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ใหถือวาการ
รับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน
๔. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสรรหา
และเลือกสรร

๔.๑ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันศุกร ท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

/๔.๒ ทดสอบภาคความรู…
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๔.๒ ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง
(สอบขอเขียน) ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
ในวันศุกร ท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๔.๔ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ในวันจันทร ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ เปนตนไป ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ ในวันและเวลาราชการ
และสามารถดูรายละเอียดไดทางเว็บไซด www.chianyai.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร

ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ
การประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑการตัดสิน

๖.๑ ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร จะตองมีคะแนนทดสอบภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียน) แตละภาคการทดสอบ ไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)

๖.๒ ผู ท่ี ถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองมีคะแนนทดสอบภาคความรู
ความสามารถท่ัวไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียน) และคะแนนทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยจะเรียงลําดับผูท่ีไดคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลําดับ

๖.๓ กรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผู ท่ีไดคะแนนทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงมากกวาเปนผูท่ีอยูในลําดับสูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูท่ี
ไดคะแนนทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูท่ีอยูในลําดับสูงกวา ถาไดคะแนน
ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนทดสอบภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไปมากกวาเปนผูท่ีอยูในลําดับสูงกวา ถาคะแนนยังเทากันอีก ใหผูท่ีไดเลขประจําตัวสอบเปนผูท่ีอยูในลําดับ
สูงกวา
๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรร

๗.๑ องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ในวันอังคาร ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ ในวันและเวลาราชการ
และสามารถดูรายละเอียดไดทางเว็บไซด www.chianyai.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก
หรือสิ้นสุดผลไปเม่ือสรรหาและเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับตั้งแตวันข้ึนบัญชี หรือนับตั้งแตวันประกาศรับสมัคร
ในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี

/๗.๒ ผูไมมารายงานตัว…
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๗.๒ ผูไมมารายงานตัวตอองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีตาม
กําหนดเวลาตามสัญญาจาง ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิในการบรรจุแตงตั้ง เวนแตมีเหตุจําเปนและไดมีการสงหนังสือ
ทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบลวงหนา ไมนอยกวา ๑๐ วัน นับแตวันท่ีไปรษณียรับลงทะเบียน
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร

ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ
กําหนด โดยจะดําเนินการจางตามลําดับท่ีในประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร เม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงประกาศใหทราบท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประสาสน  ศรีเจริญ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

๑. ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ
ช่ือตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง

๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ
คุณลักษณะตามวัย

๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ และ
๒. ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของทองถ่ิน

ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๓ ป โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ
งานและระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงาน และ

๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนทองถ่ินกําหนด
๒. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๓. ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
๔. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ท้ังดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความตั้งใจ

ปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน เอ้ืออาทรตอการปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลเด็กเล็กอยางเหมาะสม
๕. เปนบุคคลท่ีมีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยันอดทน

๓. ความรูความสามารถท่ีตองการ
๑. มีความรูในการใชภาษาไทยอยางถูกตอง มีความรูรอบตัวท่ัวไป ดานการเมืองเศรษฐกิจ

และสังคม
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย

กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน ท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีพอสมควร
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานดูแลเด็ก และเขาใจจิตวิทยาเด็ก เหมาะสมแก

การปฏิบัติงานในหนาท่ี
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสวนรวม สามารถรวมงานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

/ ๔. หลักเกณฑ…



-๒-

๔. หลักเกณฑและวิธีเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

๑. ความรูความสามารถท่ัวไป
๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน
๑.๓ พระราชบัญญัติ กํ าหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒
    ๑.๔ การใชหลักภาษาและเหตุผล

๑.๕ ความรู ท่ัวไปเ ก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองการปกครอง

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง
    ๒.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
    ๒ .๒ ระเบียบสํ านักนายกรั ฐมนตรี ว าด วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
    ๒.๓ มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓
    ๒.๔ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
    ๒.๕ จิตวิทยาเก่ียวกับเด็กอายุ ๓ – ๕ ป

๓.คุณสมบัติสวนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพทวงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
๓.๕ ฯลฯ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

โดยวิธีการสอบขอเขียน

โดยวิธีการสอบขอเขียน

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ

รวม ๓๐๐

ข้ันตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๑. การสอบขอเขียน
๒. การสอบสัมภาษณ



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจาง ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑. ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ
๒. ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)

หนาท่ีความรับผิดชอบตอตําแหนง
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบ
การดูแลชวยเหลือผูเรียน ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย
๓. ระยะเวลาการจาง  ๔ ป
๔. อัตราวาง ๑ อัตรา
๕. คาตอบแทน  ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๑๐,๙๐๐ บาท
๖. สิทธิประโยชน  ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจางตามภารกิจ


