
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ

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

ดวย องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง
ตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และขอ ๒๐
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและ
การเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตําแหนง และรายละเอียดการจาง
๑.๑ พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ประเภทผูมีทักษะ) จํานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและ
การเลือกสรร

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

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงาน
สวนตําบล

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

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ
๙. ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง

ของสวนราชการ พนกังาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับ

การรับสมัครแนบทายประกาศนี้
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๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองได ณ ท่ีทําการองคการบริหาร

สวนตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตวันท่ี ๓ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 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. หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน สําเนาหลักฐานการเกณฑทหาร , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ทะเบียน

สมรส จํานวน ๑ ฉบับ
๗. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (เฉพาะตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก) จํานวน ๑ ฉบับ
ท้ังนี้ ใหผูสมัครกรอกใบสมัครดวยตนเองและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับ
๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร
คาธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐๐ บาท (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมคืนไมวากรณีใดๆ)
๓.๔ เง่ือนไขการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

วาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร
อันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ใหถือวา
การรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรรฯ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีใน
การสอบ

๔ . ๑ ป ระ กา ศ ร า ยชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ ก า ร ส ร รห าแ ล ะก า ร เ ลื อ กส ร รฯ ใ น วั น พุ ธ
ท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.๒ สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน)
ในวันอังคาร ท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
เชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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๔.๓ สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ในวันจันทร ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

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

๕. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการ

รับสมัครแนบทายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑการตัดสิน

ผูท่ีถือวาเปนผูผานการสรรหาและการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีมีผลคะแนนสอบภาคความรู
ความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และผลคะแนน
สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไป
ตามลําดับคะแนนท่ีได

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสรรหาและการเลือกสรร
๗.๑ องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและการเลือกสรร

ตามลําดับคะแนนท่ีได ในวันศุกร ท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ อําเภอ
เชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ ในวัน
และเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดไดทางเว็บไซด www.chianyai.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปน
อันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือการสรรหาและการเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับตั้งแตวันข้ึนบัญชี หรือนับตั้งแตวัน
ประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี

๗.๒ ผูไมมารายงานตัวตอองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีตาม
กําหนดเวลาตามสัญญาจาง ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิใ์นการบรรจุแตงตั้ง

๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและการเลือกสรร
ผูผานการสรรหาและการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ

กําหนด โดยจะดําเนินการจัดจางตามลําดับท่ีในประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและการเลือกสรร เม่ือไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบรอยแลวเทานั้น กรณีมีขอสงสัย
ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนท่ีสุด

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประสาสน  ศรีเจริญ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ

ขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑. ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ

๑.๑ ประเภทของพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ
๑.๒ ลกัษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง

ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไมยาก ภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวน
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ
เอกสาร ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ ตรวจทาน
ความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอก
ลงรายการตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป ชวยทําบันทึก
ยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๑.๓ อัตราวาง ๑ อัตรา
๑.๔ ระยะเวลาการจาง ๔ ป
๑.๕ คาตอบแทน ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
๑.๖ สิทธิประโยชน ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจางตามภารกิจ
๑.๗ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ท่ี ก.อบต. ก.พ. หรือ
ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ท่ีมี
ระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง

๑.๘ หลักเกณฑและวิธกีารสรรหาและการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ดังนี้

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง

- การใชภาษาและหลักเหตุผล
- ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง

- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- ทัศนคติ แรงจูงใจในการทํางาน ฯลฯ

๑๐๐

๑๐๐

โดยวิธีการ
สอบขอเขียน

โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ

/๒. ตําแหนง ผูชวยครู...



-๒-

๒. ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ประเภทผูมีทักษะ)
๒.๑ ประเภทของพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ
๒.๒ ลกัษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบ
การดูแลชวยเหลือผูเรียน ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

๒.๓ อัตราวาง ๑ อัตรา
๒.๔ ระยะเวลาการจาง     ๔ ป
๒.๕ คาตอบแทน     ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
๒.๖ สิทธิประโยชน ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจางตามภารกิจ
๒.๗ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยติดตอกันมาแลว
ไมนอยกวา ๕ ป โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงาน

๑.๘ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ดังนี้

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง

- การใชภาษาและหลักเหตุผล
- ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง

- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- ทัศนคติ แรงจูงใจในการทํางาน ฯลฯ

๑๐๐

๑๐๐

โดยวิธีการ
สอบขอเขียน

โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ


