
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และประกอบกับมติ      
ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมคร้ังที่ 8/2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   

ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จ านวน 1 อัตรา  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน 1 อัตรา  
 

   2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร  
1 มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ  เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

1) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    2)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    3)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    4)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    5)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

2. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

3. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถ่ิน 
4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
9. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
/3. คุณสมบัติ... 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   3.1  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิกส์ หรือ
ทางอื่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเก่ียวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตาม
ค าสั่งหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ   คัดแปลง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองจักร เครื่องมือเคร่ืองใช้ที่เก่ียวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเคร่ืองใช้ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวบรวมใช้ข้อมูลเก่ียวกับงานในหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
   ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
   1.  มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
   5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า  
   อัตราเงินเดือน 
   จ านวน  6,050.- บาท /เดือน 

   ระยะเวลาจ้าง 

   ไม่เกิน 4 ปี 

   3.2  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ประเภทผู้มีทักษะ) 
        คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคลเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่านี้ 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
    
   หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ ได้รับมอบหมาย จาก
ผู้บังคับบัญชา 
   ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1. ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดประสบการณ์การเรียน รู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

/2. จัดอบรมสั่งสอน... 
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   2. จัดอบรมสั่งสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และคุณลักษณะตามวัย 
   3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
    
   อัตราค่าตอบแทน 
   จ านวน 6,050.-  บาท / เดือน 

   ระยะเวลาจ้าง  

   ไม่เกิน 4 ปี 

  4.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

       4.1 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง ต าบล       
ไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ   หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-1167 หรือดูรายละเอียดที่ www.MAIREANG.GO.TH  
        4.2  การสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในระหว่างวันที่   12 - 22 พฤศจิกายน  2556  ในวันและเวลาราชการ 

  5.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
       5.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัครสอบ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งที่สมัคร (ฉบับภาษาไทย) 

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  3 รูป  
      และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง 

พนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
      6)  เอกสารอ่ืน  ๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
       5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่น และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มา
ยื่นหลักฐานตามวันเวลา และสถานที่ที่ก าหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และ
หากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
        5.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดจะถือว่าผู้
นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร จะถูกออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 

/6. ค่าธรรมเนียม... 
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  6.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
       ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ  100  บาท 
      ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่ 
มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่
ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
  7.  หลักเกณฑ์วิธีการสอบสรรหาและเลือกสรร  
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
ด าเนินการสอบ 3 ภาค  ประกอบด้วย 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป     จ านวน 50 คะแนน  
ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง จ านวน 50 คะแนน 
ค.  ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง        จ านวน 100 คะแนน 
 แนบท้ายประกาศนี้ 

  8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และ สถานที่ ประเมิน
สมรรถนะ   

   องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง จะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินสมรรถนะ      

ในวันที่  25  พฤศจิกายน 2556  และประเมินสมรรถนะในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้เรียง  
 

  9.  เกณฑ์การตัดสิน 
      การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ทั้งนี้ โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล  
 

10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนนสอบ
ที่ได้ ในวันที่   28  พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ ก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่
มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
       11 .  การจ้างพนักงานจ้าง 

11.1 ผู้ผ่านการเลือกสรร  
  พนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ 

เลือกสรรโดยการท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี 
        1 1.2 ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรและถึงล าดับที่ ที่ได้รับการจ้าง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้
ตามประกาศนี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนมิได้ 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
             ประกาศ  ณ  วันที่  ๔   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 

 

          (นายธรรมศักดิ์  อุบล) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ลงวันที่ 4  พฤศจิกายน 2556 

หลักสูตรและวิธีการสอบเลือกสรร 
หลักสูตรและวิธีการสอบเลือกสรร แบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 1.  วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  
      ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 2.  วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความ  
สั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความ 
สั้น ๆ ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ เช่น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน , พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล , พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ,พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ,
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ,  พระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลท้องถ่ิน ,พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้น 

ค  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ทดสอบจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ 
  จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น   
 
 
              ลงชื่อ 
          (นายธรรมศักดิ์  อุบ ล) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง  
 
 


