
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

....................................................... 
  ดวยองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค      
รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 1 
ตำแหนง 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามความ หมวด 4 ขอ 18 และขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๔๗ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 ) ลงวันท่ี  6 สิงหาคม 2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือเขารับการเลือกสรรเปน
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ดังนี้ 

๑.  ตำแหนงพนักงานจางท่ีรับสมัคร  
  - ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  
     ตำแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  ๑  อัตรา 
  

๒.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
      ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลอืกสรรซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหาม ตามขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 ) ลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2557 ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป 
(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย  
(๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟน

เฟอน   ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในประกาศกำหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน 
สำหรับพนักงานสวนตำบล ดังตอไปนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค)  โรคเทาชาง ในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ง)   โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕)  ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน 
พรรคการเมือง 

(๖)  ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          /(๘)ไมเปน... 



- ๒ – 
 

(๘)  ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  

หมายเหตุ  ผูผานการสรรหาและเลือกสรร ในวันทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือ
ลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ินหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
               2.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง/ลักษณะงานและอัตราคาตอบแทน 
  ผูสมัครสอบตำแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงนั้น  ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง และอัตราคาตอบแทนของพนักงานจาง (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกแนบทายประกาศ) 
  ๓.  กำหนด วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร   
  ๓.๑  กำหนดการรับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 3 กันยายน 256๔ ถึงวันท่ี  13 กันยายน 256๔   
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ  
     3.2 สถานท่ีรับสมัคร ผูประสงคจะสมัครใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครตามขอ 4 
ดวยตนเองไดท่ี ณ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยติดตอ
ขอรับใบสมัครไดท่ีสำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพลับพลาและสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี
ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา โทร. ๐– ๔๔๔๙– ๒๐๐๔ และ www.tambonplubpla.go.th 

 

   ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการรับสมัคร ดังนี้ 
  ๔.๑  สำเนาทะเบียนบาน จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๓  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน     
๖ เดือน (นับถึงวันท่ีสมัคร) จำนวน ๓ รูป        
  ๔.๔  ใบรับรองแพทยปริญญาท่ีแสดงวาไม เปนโรคตองห ามตามกฎ ก.พ. ฉบับ ท่ี  ๓           
(พ.ศ.๒๕๓๕) หรือตามประกาศท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลกำหนด ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแต
วันท่ีตรวจรางกาย จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.6  สำเนาภาพถายหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทหาร
กองเกิน (สด.9)  จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔.7  สำเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารโดยใชกระดาษขนาด เอ ๔ เทานั้น 

ท้ังนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกำกับไว
ดวย และหากผูใดใชเอกสารอันเปนเท็จ องคการบริหารสวนตำบลพลับพลาจะดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป 
   ๕.  คาธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสำหรับตำแหนงท่ีสมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท ( คาธรรมเนียมสอบ
จะไมจายคืนไมวากรณีใด ๆ ) 
 
 
                          /6.ประกาศ... 
. 
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    6.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร  
  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ซ่ึงจะปดประกาศไว ณ ปาย
ประชาสัมพันธ  ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และทาง
www.tambonplubpla.go.th ในวันท่ี 15 กันยายน  256๔ โดยใหเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองตรวจดู
รายชื่อของตนเอง       
   7.  เกณฑการตัดสินและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จะทำการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะในเรื่อง
ตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับหลักการปฏิบัติงานในหนาท่ี โดยใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ (รายละเอียด
ตามเอกสารภาคผนวกแนบทายประกาศ) ดังนี้ 

- สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไปและความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง 100 คะแนน   

- สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ)  100 คะแนน   
  เกณฑการตัดสิน  ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีไดรับการเลือกสรร  ตองเปนผูท่ีไดคะแนนในแตละภาค
ไมต่ำกวารอยละ ๖๐  
   8. กำหนด วัน เวลา และสถานท่ีเลือกสรร 

กำหนดวันเขารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี ๑7 กันยายน 256๔ ณ หองประชุม
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  

- เวลา  09.๐๐ – 12.00 น.   สอบขอเขียน  ( ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไปและ
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง ) 

- เวลา  13.00 น. เปนตนไป   สอบสัมภาษณ   ( ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง ) 
   9.  การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
  องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันท่ี 20  กันยายน 
256๔ ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และทาง 
www.tambonplubpla.go.th   
   10.  การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรได   
  10.๑  การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรได ใหเรียงลำดับท่ีจากผูสอบไดจากคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสำหรับ
ตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา ถาคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหนงเทากันให
ผูไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา       

10.๒  บัญชีผูสอบไดใหใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร แตถา
มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหนงอยางเดียวกันนั้นอีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผู
ผานการเลือกสรรไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
   11.  การยกเลิกบัญชีผูผานการเลือกสรร 
  ผูใดไดรับการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นในบัญชีผูผานการเลือกสรร คือ       

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์การสั่งจางและแตงตั้งในตำแหนงท่ีเลือกสรรได 
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการสั่งจาง ภายในเวลาท่ีองคการบริหารสวนตำบลกำหนด 
(๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกำหนดเวลาท่ีจะสั่งจางและแตงตั้งในตำแหนงท่ี

ผานการเลือกสรรได                         
                                                                                        /12.การทำสัญญาจาง...... 
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   12.  การทำสัญญาจางและเง่ือนไขการจาง 
  องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จะทำสัญญาจางกับผูผานการเลือกสรรตามลำดับท่ีได
ประกาศข้ึนบัญชีไว  ซ่ึงจะทำสัญญาจางไมกอนวันท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา มีมติ
เห็นชอบ อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง ผูเขารับการเลือกสรรฯไดตรวจสอบและ
รับรองตนเองแลววาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ดังนั้น หาก
ภายหลังตรวจสอบพบวา มีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีกำหนดแมวาจะเปนผูไดรับเลือกสรรฯ หรือไดรับการจาง
แลวก็ตาม องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติและพิจารณายกเลิกการจางกรณีท่ี
ไดรับการจางไปแลว  

 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   26  เดอืน  สิงหาคม    พ.ศ.  2564 
 

                                               

                                     ( นายสมบรณ  แขดอน ) 
                        นายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา             

 
          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



(ภาคผนวก  ก.) 

ภาคผนวก  
 

รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 256๔ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

ประจำปงบประมาณ 256๔ 

**************************************** 
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) 
 

ช่ือตำแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา 1 อัตรา 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
      ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูพัฒนาผู เรียน 
ปฏิบัติงานวิชาการของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ใหมีความพรอมท้ังดาน
รางกาย อารมณจิตใจ สังคมและ สติปญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของและ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
    จะตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไมต่ำ กวา ๕ ป และทักษะ
ของบุคคลดังกลาวจะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน     
จากนายจางหรือหนวยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีไดปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการ
ทดลองปฏิบัติ 
อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
   

 อัตราคาตอบแทน  เดือนละ 9,4๐0.- บาท  หรอืตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.)   
 

ระยะเวลาการจาง  
 

 ผูท่ีไดรับการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการจางตามลำดับในบัญชีผูท่ีไดรับการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจางตามภารกิจ ทำสัญญาจางไมเกินคราวละ ๓ ป ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ก.อบต. จังหวัด
นครราชสีมาเห็นชอบ 
   

หลักสูตรและวิธกีารสอบ 
๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไปและความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   เปนการทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรูความสามารถท่ีตองการตาม

ระดับตำแหนง ดังนี้ 
1.1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 

       - ทดสอบความรูความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ ปจจุบัน  
ดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

  - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2552  



       -2- 
1.2 ภาคความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง  

 ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ีโดยเฉพาะสำหรับตำแหนงตามท่ีระบุไวในมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง 
 2.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100  คะแนน) 

     โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทำงาน ความสามารถประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพ่ือน
รวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงนั้น 
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