
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

********************************************************* 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น มีความ 

ประสงค์จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ต าแหน่ง         
ผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  เพ่ือปฏิบัติงานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
  อาศัยอ านาจความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
  ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประเภท ทักษะ   เลขที่ต าแหน่ง 08-ภ-008  จ านวน  1  อัตรา 
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม         
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน/
ค่าจ้างต่อเดือนที่จะได้รับจากการเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียดตามภาค ผนวก ก. แนบท้าย 

ประกาศนี้) 
 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้   
                 1.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
 (๑)   มีสัญชาติไทย 
 (๒)   มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าปี  
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 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน        
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
กลาง มาตรฐานทั่วไป   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น    
 (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

4. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
  ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร  พร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ 
ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.             
( ในวันและเวลาราชการ ) ที่ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0-4304-0225 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ไม่รับสมัคร  พระภิกษุหรือสามเณร  หากสมัครแล้ว
บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง  ระหว่างด าเนินการสรรหาก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหา  
หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสรรหา 
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5. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
 ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วน 
พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 

(๑) ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่าง 
หนึ่ง  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยใ ห้ผู้สมัครสอบ           
เขียนรับรอง “ถ่ายจากต้นฉบับจริง  พร้อมลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย  จ านวน 1 ฉบับ 

(2)      รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน  
๖  เดือน (นับถึงวันสมัคร) และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังทุกรูป จ านวน 3 รูป 
 (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ( พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง )  จ านวน ๑ ฉบับ  

(4)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ( พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง )   จ านวน ๑ ฉบับ  
 (5)  ใบรับรองแพทย์ปริญญา ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่วันตรวจ
ร่างกายจนถึงวันสมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
 (6) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  ซึ่งรับรองว่ามีทักษะใน
งานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี และเอกสารประกอบ เช่น สัญญาจ้าง ใบสั่งจ้าง ใบตรวจรับงาน ฯลฯ 
 (7)  อ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล ใบทะเบียนสมรส  หรือใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน 
(สด.9)หรือส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านพ้นการเป็นทหารตามกฎหมาย ฯลฯ จ านวน 1 ฉบับ 
 

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ในอัตราคนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน  เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  จะจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 
 

7.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และเลือกสรร(รายละเอียดตามภาค ผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้ ) 
 7.1 ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 แบ่งออกเป็น ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน ดังนี้ 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)    (๑๐๐ คะแนน) 
  - ทดสอบความรู้  ความสามารถท่ัวไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)   (๑๐๐ คะแนน) 
  - ทดสอบความรู้  ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.)   (๑๐๐ คะแนน) 
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  - ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  หรือการทดสอบ หรือ การ
ทดลองปฏิบัติจริง จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพิจารณาจากความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  ประสบการณ์  ความตั้งใจในการท างาน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ 
 

๘.  หลักเกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ที่ถือว่าสอบแข่งขันได้  จะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อย
ละหกสิบ   โดยให้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวม
เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  ถ้า ได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก)  มากกว่า  เป็น
ผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้    ผู้ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 
 9. เงื่อนไขการจ้าง  
 9.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง  ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ในการ
ประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อ
ผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 9.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในภาค ผนวก ก. ท้ายประกาศฯนี้ จะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง 
 9.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จะท าสัญญาจ้างกับผู้สอบคัดเลือกได้ (เฉพาะต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น แล้ว
เท่านั้น 
 10. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จะท าการสอบคัดเลือกใน   วันที่ 2 มีนาคม 2564            
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ต าบลหนองไผ่ล้อม  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัด
ขอนแก่น   โดย 

1)  สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) เวลา 10.00 น.-11.00น. 
2) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง    (ภาค ข.)  เวลา 11.00 น.-12.00น 
3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)     (ภาค ค.)  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
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11. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่  4  มีนาคม 2564  

โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  
หรือ WWW.NONGPHAILOM.COM   

 
12. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี  
12.1 การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณี 

คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
12.2 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่าง 

เดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีได้รับคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
12.3 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ 

นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 (1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
 (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

 (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
12.4 บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วัน 

ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
13. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมก าหนด ดังนี้ 

13.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จะท าสัญญาจ้างตามล าดับผู้เลือกสรรที่สอบ 
ได้ตามล าดับในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้  ในส่วนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.)จังหวัดขอนแก่น  แล้วเท่านั้น 

 13.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จะไม่บรรจุแต่งตั้งบุคคลใด  หากตรวจสอบ 
ภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน 

 13.3 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงล าดับที่  ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องท าสัญญา 
จ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมก าหนด 
โดยรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.)จังหวัดขอนแก่น         
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างทุกประการ 

 13.4 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงล าดับที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีคุณวุฒิการศึกษา     
สูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศฯนี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

http://www.nongphailom.com/
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ด าเนินการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความ 

เสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าจะ
สามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใด ทราบข่าวประการใด เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ 
โปรดแจ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หรือ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่ วไปเป็น
พนักงานจ้างได้ทราบเพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมาย  ต่อไป 
 
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
   ประกาศ ณ วันที่    3    เดือน    กุมภาพันธ์    พ.ศ.    ๒๕64   
 
 
 
 

       (ลงชื่อ) ...................................................... 
(นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 

 
 
 
 
 
 


