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ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลขุนทะเล 
เรื่อง  รับสมคัรสอบคัดเลอืกเพื่อแตงต้ังผูดูแลเด็กศนูยพัฒนาเดก็เลก็ใหดํารงตําแหนงหวัหนาศนูย

พัฒนาเด็กเลก็บานศาลาขีเ้หล็ก  สงักัดองคการบริหารสวนตําบลขุนทะเล 
------------------------------------------------- 

  ดวย  องคการบริหารสวนตําบลขุนทะเล  จะดําเนินการสอบคัดเลือกผูดูแลเด็กภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศาลาขี้เหล็ก  สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลขุนทะเล 

อาศัยความในขอ  19  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เร่ือง  หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2547  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0893.4/ว 1612 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 61 

ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ 0893.4/ว 476 ลงวันที่ 3 

มีนาคม 2551  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
1.  ชื่อตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

      ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒ ิ ตําแหนงที่รับสมคัรดังนี ้

         (1)  ตําแหนงหัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็กบานศาลาขี้เหล็ก (ปฏิบัติหนาที่ครูอัตราจาง)   

             จํานวน  1  อัตรา 
2. อัตราคาตอบแทน 
 ผูผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงหัวหนา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ปฏิบัติหนาที่ครูอัตราจาง)  โดยไดรับคาตอบแทนในอัตราพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผู

มีคุณวุฒิปริญญาตรี  เดือนละ  7,940.-  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.-  บาท  จาก

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดสรรให  และสิทธิประโยชนอ่ืนตามที่

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชกําหนด 
3.  คุณสมบติัของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลอืก 

   (1) ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เปดรับสมัคร 

   (2) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

   (3) มีประสบการณในการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลว  ไมนอยกวา 3 ป  และ

มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงานอื่นซึ่งระบถุึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน 
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(4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปทางการศึกษา  สาขาการศึกษาปฐมวัยหรือ 

อนุบาลศึกษา  และมีใบประกอบวิชาชีพครู  หรือจบปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขา  และมีใบประกอบ

วิชาชีพครู  หรือ  จบปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขา 
  4.  การรับสมัคร 
   4.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
   ใหผูประสงคจะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองที ่  งานการเจาหนาที ่  สํานกังาน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ต้ังแตวนัที่  9 – 18 ธันวาคม  2552  ในวนัและเวลาราชการ   
   4.2  หลกัฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
   (1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ถายไมเกิน  1  ป 

(นับถึงวันสมัคร)  จํานวน  1  รูป 

   (2)  สําเนาปริญญาบัตร  และสําเนาแสดงผลการเรียนซึ่งระบุวาเปนผูมีคุณวุฒิ

การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร  จํานวนอยางละ  1  ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา  และไดรับอนุมัติจากผู

มีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  คือวันที่  18  ธันวาคม  2552 

   ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนํา

หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  และวันที่ไดรับอนุมัติ

ประกาศนียบัตร  ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

   (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ  1  ฉบับ 

   (4)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุลักษณะงานและ

ระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน  จํานวน 1 ฉบับ 

   (5) ใบประกอบวิชาชีพครู  (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ 

   (6) ใบรับรองแพทย  ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ตําบลกําหนด  ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันตรวจรางกาย  จํานวน 1 ฉบับ 

   (7)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  ใบ

เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ  2  ฉบับ 

   ทั้งนี้  เอกสารที่เปนสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหถายสําเนาลงในกระดาษ เอ-4  โดยให

ผูสมัครเขียนคํารับรอง  “สําเนาถูกตอง”  และลงชื่อกํากับไวดวย 
   4.3  คาธรรมเนียมการสมคัร 
   ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนยีมการสมัครสอบคัดเลือกสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ 

จํานวน 100  บาท 

เมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมจะไมจายคนืใหไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น  เวนแตมีการยกเลกิ 

การสอบครั้งนีท้ั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต  จึงใหจายคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบ

เฉพาะผูที่มิไดมีสวนไดสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทจุริตนั้นได 

/4.4 เงื่อนไข... 
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4.4  เงื่อนไขในการรับสมคัร 
   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปน

ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด

อันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ  อันมีผล

ทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ

เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  และองคการบริหารสวนตําบลขุนทะเล  จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร

สอบดวย 
5. การประกาศรายชื่อผูมสีิทธิเขารับการสอบคัดเลอืก  กําหนดวัน เวลา และสถานที ่

สอบคัดเลือก 
   5.1  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือกในวนัที่  21  ธันวาคม  2552   ณ  ทีท่ําการ

องคการบริหารสวนตําบลขนุทะเล  และทาง  http://www.khuntale.go.th 

   5.2  คณะกรรมการจะดาํเนนิการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถเฉพาะ

ตําแหนง  และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ในวันที่  23  ธันวาคม  2552  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  ที่

ทําการองคการบริหารสวนตาํบลขุนทะเล 

   5.3 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกในวนัที่  24  ธันวาคม  2552   ณ  ทีท่ําการ

องคการบริหารสวนตําบลขนุทะเล  และทาง   http://www.khuntale.go.th 
6. หลกัสูตรและวธิีการสอบคัดเลือก 

  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะดําเนนิการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียน  และ

วิธีการสัมภาษณ  ดังนี ้
  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   -  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

   -  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  และที่แกไข

เพิ่มเติมจนถงึปจจุบัน 

   -  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถงึปจจุบัน 

   -  พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

   -  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่

แกไขเพิ่มเติมจนถงึปจจุบัน 

   -  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

   -  ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

   -  เหตุการณปจจุบัน  (การเมือง  เศรษฐกจิและสังคม) 

 

/ภาคความ... 
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ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง  (สอบสัมภาษณ)  โดยวิธีการประเมินความ 

เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการทํางาน  ประวัติการศึกษา  และพฤติกรรมที่ปรากฏ

ทางอื่นของผูเขาสอบการคัดเลือก  และจากการสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ ความรูที่

อาจเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  

ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่น ๆ เปนตน 
 

7.  เกณฑการตัดสิน   
   7.1  การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกได  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนน

ภาคความรูความสารมารถเฉพาะตําแหนง  และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  รวมกันไมตํ่ากวารอยละหา

สิบ  (รอยละ 50)  ของคะแนนเต็ม  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ผูสอบไดคะแนนภาคความ

เหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  

ใหผูที่มีเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา 

   7.2  บัญชีผูสอบคัดเลือกไดจะใชเพื่อแตงตั้งมีกําหนด  1  ป  นับต้ังแตวันขึ้นบัญชีแตถา

มีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก  และไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว  บัญชีผูสอบคัดเลือกนี้เปนอัน

ยกเลิก 

7.3  ผูที่ไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี้  ใหเปนอัน 

ยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบคัดเลือกได  คือ 

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได 
(2) ผูนั้นไมมารายงานเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาทีก่ําหนด 

(3) ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกาํหนดวนัเวลาที่สวนราชการกาํหนด 
 

8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  องคการบริหารสวนตําบลขุนทะเล  จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบเลือกในวันที่ 24 ธันวาคม 

2552   ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลขุนทะเล  และทาง  http://www.khuntale.go.th 
9.  การจัดทาํสัญญาจางผูผานการสอบคัดเลือก 

  องคการบริหารสวนตําบลขุนทะเล  จะทําสัญญาจางผูไดรับการคัดเลือกเมื่อคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด)  ใหความเห็นชอบแลว  จึงออกคําสั่งแตงตั้ง 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   27   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 

 
(ลงชื่อ)      โสภณ  พรหมแกว 

(นายโสภณ  พรหมแกว) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทะเล 

สําเนาถูกตอง 

 

ยัสถะ  พลมี 

(นายยัสถะ  พลมี) 

บุคลากร 


