
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ ข้อ ๑๘, ๑๙ ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อ  ต าแหน่ง  ลักษณะงาน  ความรับผิดชอบของต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนของต าแหน่งท่ีรับ 
     1.1 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
       - ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน 1  อัตรา 
  ลักษณะงานความรับผิดชอบของต าแหน่งและค่าตอบแทนของต าแหน่ง  และค่าตอบแทนของ
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร  ปรากฏตามรายละเอียด  ตามภาคผนวก  ก.  ท้ายประกาศนี้ 
 

 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรร 
     ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
     2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน  60  ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุ      
ไม่เกิน 70 ปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน          
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
  (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 หมายเหตุ  คุณสมบัติตามข้อ (5) , (6) และ (9) ไม่ใช่บังคับในข้ันตอนของการสมัครสรรหาและเลือกสรร 
แต่เมื่อจะเข้าท าสัญญาจ้างบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามข้อ (5) , (6) และ (9) 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครของต าแหน่ง ตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้    

 2.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
        ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

 3. เงื่อนไขในการสมัคร 
  3.1 การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัคร
และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ หากผู้สมัครจงใจ กรอกข้อมูลหรือแนบ
เอกสารอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
  3.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

 4. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ   
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0- 7580- 3876 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://www.paknakhon.go.th 
 

 5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียด              
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด        
มายื่นในวันรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร  ดังต่อไปนี้ 
   (1) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
    (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว   
หรือ ¾  ซ.ม. ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน 4 รูป 
   (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
   (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ 
   (5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามมติคณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน 1 ฉบับ 
   (6) เอกสารอ่ืนๆ  เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  (ถ้ามี) 
  หมายเหตุ ส าเนาเอกสารที่ยื่นในการสมัคร ผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ 
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 6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ตามวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร  ดังนี้ 
  6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่  12 พฤษภาคม 2565
  6.2 ก าหนดสอบในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  6.3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  

หมายเหตุ 6.1 , 6.2 ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากนครหรือดูได้ทางเว็บไซต์
http://www.paknakhon.go.th  

 7. หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคล 
  หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
  - สอบข้อเขียน     คะแนนเต็ม    60   คะแนน 
  - สอบสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม    40   คะแนน  
   ปรากฏตามรายละเอียด  ตามภาคผนวก  ข.  ท้ายประกาศนี ้

 8. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

 9. การขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสร 
     9.1 การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดมาตามล าดับ ในกรณีได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ล าดับสูง
กว่าถ้าได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนจากการสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
ถ้าได้คะแนนจากการสัมภาษณ์เท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ในล าดับที่สูงกว่า 
     9.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน    
การเลือกสรร เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เว้นองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร จะมีการเลือกสรร
เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้เข้ารับเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว 
ให้ถือว่าบัญชีที่ข้ึนก่อนไว้เป็นอันยกเลิก 
      

 10.  การบรรจุ และแต่งตั้ง 
  ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง 
และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2565 
     

ทรงศักดิ์  มุสิกอง 
 (นายทรงศักดิ์  มุสิกอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
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     ภาคผนวก  ก. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
เรื่อง   การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 

 

  ลักษณะงานความรับผิดชอบของต าแหน่ง และค่าตอบแทนของต าแหน่งที่เปิดรับสมัครตาม
ประกาศ  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. พนักงานจ้างทั่วไป 
 1.1 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

       ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ

คุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

       หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยครูผู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อน
ประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

       คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ไม่ก าหนดคุณวุฒิ (หนังสือ มท 0809.4/ว32 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา) 

  อัตราค่าตอบแทน 
            ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 9,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

1. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
 1.1 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  ประเมินสมรรถนะโดย 
  1.1.1 สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม  60  คะแนน) 
  - สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน 
  - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
  - ความรู้วิชาภาษาไทย 
  - ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
  - ความรู้ด้านการดูแลเด็ก 
  - มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

  1.1.2 สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  40  คะแนน) 
  โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประวัติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอ่ืนๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 


