ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.............................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ
สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จานวน 1 อัตรา รายละเอียด
ตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ดังนี้ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันรับสมัครสอบ)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล
(5) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศฯ นี้)
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่
3 - 13 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรี อาเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7584-5214 หรือดู
รายละเอียดได้ที่ www.inkeree.go.th
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสานักงาน ก.ท.
ด่วนมากที่ มท 0311/ว5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างดาเนินการสอบ
คัดเลือกก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริง และสาเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด ดังนี้
(1) สาเนาวุฒิการศึกษาและพร้อมรับรองสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(กรณีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งระบุ)
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกัน ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)
(3) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
นับแต่วันตรวจร่างกาย
(6) หนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุทักษะ จานวน 1 ฉบับ
ในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี (เฉพาะผู้สมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ)
(7) สาเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี)
หากตรวจสอบภายหลังว่า ผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
กาหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ในการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
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3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตาแหน่งละ 100 บาท เงิน
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้ ส มัครเข้ารั บ การสรรหาและการเลื อกสรรจะต้อ งรับผิ ด ชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีความผิ ดพลาดอันเกิดจากผู้ส มัครไม่ว่าด้วยเหตุผ ลใดๆ หรือคุณวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
และสถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรี อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ดูกาหนดการในภาคผนวก ข )
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ค ท้ายประกาศฯ นี้)
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็น ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลาดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน
พิจารณาให้ ผู้ที่มี คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า โดยการ
ดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน
ที่สอบได้ ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรี โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือ หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วั น
ประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามกาหนด
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนด
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8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรีกาหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

26 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นายสันต์ กิ่งรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรี

ผนวก ก
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.....................................................
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สาหรับผู้มีทักษะ

จานวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มี
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีทักษะเฉพาะบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี
โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,40๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ทาสัญญาจ้างได้ไม่เกินคราวละ

4 ปี

สิทธิประโยชน์
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือประโยชน์อื่นใดตามที่ทางราชการกาหนด

ภาคผนวก ข
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
กาหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรี อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัน/เวลา
26 ส.ค.- 2 กันยายน 2564
3 – 13 กันยายน 25๖4
16 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564
22 กันยายน 2564

กาหนดการ
ประกาศรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบ

หมายเหตุ
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรี

ตารางสอบ
สาหรับตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
20 กันยายน 2564 - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
09.30 น. เป็นต้นไป
20 กันยายน 2564 - ภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับงาน
13.30 น. เป็นต้นไป - ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล

หมายเหตุ
สถานที่สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ภาคผนวก ค
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
รายละเอียดวิชาที่จะดาเนินการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรี อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
...................................................................................
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

สมรรถนะ
1 ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
- ประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
2. ความภาษาและเหตุผล
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
8. จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กอายุ 3 – 5 ปี
- ประเมินภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับงาน
- ประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50

โดยวิธีสอบข้อเขียน

100
50

โดยวิธีสัมภาษณ์
โดยวิธีสัมภาษณ์

