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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
********************************* 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน             
2 ต าแหน่ง 2 อัตรา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.2547 หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรรข้อ 18,19  
และข้อ 20 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
 ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  ๑.1 พนักงานจ้างท่ัวไป    จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  คือ  

 ๑.1.๑  คนงาน   สังกัดส านักปลัด       จ านวน  1  อัตรา  
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  คือ 
          1.1.2  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศ(ผนวก ก) 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีและไม่เกิน ๖๐ ปี 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด              

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
./8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ... 
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                         (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

(๙)  ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต 
                       (10)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบ
ท้ายประกาศ (ผนวก ก) 
 ๓. การรับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ ส านักปลัด                   

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม  หมู่ 5 ต าบลเขาชะงุ้ม  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี โดยก าหนดรับสมัครวันที่ 
14–28 กุมภาพันธ์  2565 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.)  

 ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วยตนเองหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่ถูกต้อง จะเลิกจ้างและด าเนินคดีตามกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักฐานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (เป็นคุณวุ ฒิ
การศึกษา หรือใบอนุญาตตลอดจนหนังสือรับรองต่างๆ แล้วแต่กรณี) กรณีส าเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565  

(2) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖ เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน 1 รูป ติดรูปที่บัตร
ประจ าตัวสอบ 2 รูป  
  (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน ๑  ฉบับ 
  (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๑  ฉบับ 
  (๕) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ปรากฏตาม
ข้อ ๒.๑ (๔) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย     จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (6)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานหรือส่วนราชการเดิม หรือจากหน่วยงานเอกชน (ถ้ามี) 
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

- ผู้ สมั ค รต้ อง เสี ยค่ า ธ รรม เนี ยม ในการสมั ครจ านวน  100บาท (หนึ่ ง ร้ อยบาทถ้ วน )                          
(ค่าสมัครจะไม่มีการคืนในทุกกรณี) 
  ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง 
ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวหากตรวจสอบพบเม่ือใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 

./4. การประกาศรายชื่อ... 
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๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหา และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 
๔.๑ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้มีสิทธิ เข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรใน                  

วันที่  1  มีนาคม  2565  ณ   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี และ
ทางเวปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม  www.khaochangum.go.th 

๔.๒ ก าหนดการเลือกสรรในวันที่  2  มีนาคม  ๒๕65  เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดตามผนวก ข) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) สอบคัดเลือกภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) และภาควิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่  2  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบล            
เขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

2) วัน  เวลา  และสถานที่ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน)  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม ในวันที่  3  มีนาคม  ๒๕65   
ตั้งแต่เวลาเวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

 2) สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ( ร้อยละ 60ขึ้นไป ) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ              
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยสอบในวันที่  7  มีนาคม  2565  เวลา 10.00 น. 

 3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสบกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  (สอบสัมภาษณ์)  ในวันที่ 
4 มีนาคม 2565  เวลา 12.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

 4) สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (สอบสัมภาษณ์) ใน วันที่  7 มีนาคม 2565    
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.)  
 ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 (๑) คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร จะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลัก

สมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการ ความรู้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมเป็นหลัก 
(๒) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

โดยการด าเนินการจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
(๓) การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงตามล าดับคะแนนรวมสูงสุดลงมายัง

ผู้สอบผ่านที่ได้รับคะแนนต่ ากว่าตามล าดับ กรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้าได้รับคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากัน ก็ให้ผู้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

(๔) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรร
หาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

 ๗.การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใน                     

วันที่  8  มีนาคม  2565  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม  อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี และทางเวปไซต์ อบต.เขาชะงุ้ม www.khaochangum.go.th 

./7.1 องค์การบริหาร... 
 

http://www.khaochangum.go.th/


๔ 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือกและบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ตามกรณใีดกรณีหนึ่ง 

 ๗.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ 
 ๗.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๗.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรมีเหตุไม่มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการ

เลือกสรรได ้
 ๗.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม ขอสงวนสิทธิประกาศยกเลิกบัญชีก่อนก าหนดได้โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม ประกาศให้มีการสรรหาและเลือกสรรขึ้นใหม่ใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้แล้วแต่กรณี 

 ๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๘.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม จะสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับที่ประกาศ

ขึ้นบัญชีไว้  
 ๘.๒ ระยะเวลาในการจ้าง เป็นไปตาม (ผนวก ข) และผู้ที่ท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบล          

เขาชะงุ้ม จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงจะสามารถท าสัญญาจ้างในปีต่อไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่  23  กรกฎาคม ๒๕๔๗ และ
พนักงานจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม อาจถอนรายชื่อผู้นั้น
ออกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  

 8.3 พนักงานจ้างที่ได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีก่อนจึงท าสัญญาจ้างได้  

 ๙. การรับค่าตอบแทน 
๙.๑ พนักงานจ้างทั่วไปได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราวตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดราชบุรี ก าหนด 
9.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,4๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราวตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดราชบุรี ก าหนด 
การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามประกาศนี้  ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ

โดยยึดสมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ยุติธรรม
โปร่งใส  เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  อย่าหลงเชื่อ   หรือยอมเสียทรัพย์สิน
ให้แก่บุคคล  หรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใด
เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบคัดเลือกได้  โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ  
เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล           
เขาชะงุ้ม ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล            
เขาชะงุ้ม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ๐-๓๒20-671๑ ในวันและเวลาราชการ 
    

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่   7  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65 
 
         
       (นายสมพงษ์   สุธาพจน์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม 
 
 



๕ 

 

(ผนวก ก) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  
******************* 

  
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป (ส านักปลัด อบต.) 
ชื่อต าแหน่ง   คนงาน  
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1. ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานด้านเดินเอกสาร ธุรการ ท าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
2. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงาน งานภาคสนาม ลงพื้นที่ ท าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานด้านเดินเอกสาร ธุรการ ท าหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย  
2. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงาน งานภาคสนาม ลงพื้นที่ ท าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
๑. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๒. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๓. มีสุขภาพแข็งแรง 
๔. มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
๕. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมมีความตั้งใจปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาการจ้าง 
 - ท าสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 1 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566      
(ปรับปรุงครั้งที่ 1) หรือขึน้อยู่กับความจ าเป็นและเหมาะสมของ อบต.และตามมติ ก.อบต.จังหวัดมีมติเห็นชอบ 
 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
 - อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ   9,000  บาท 
 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   เดือนละ   1,000  บาท 

 
**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 

 

(ผนวก ก) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
******************* 

  
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก (ประเภททักษะ) 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน 
ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปฏิบัติหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3-5 ปี) ให้มีความรู้
ประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาเพ่ือเตรียมพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาต่อไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ                   
 หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะ
ตามวัย 
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5. ปฏิบัติงานตามความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
   1. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาเทียบได้ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)             
ทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ หรือทางอ่ืนที่  ก.พ.หรือ ก.ค.รับรอง  โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยเป็นอันดับแรก และพิจารณาปริญญาตรีทางการศึกษาอ่ืน ปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ 
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามล าดับ 
  2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการ
ท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
ระยะเวลาการจ้าง 
  - ท าสัญญาจ้างได้คราวละไม่ เกิน 4 ปี  (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ) ประจ าปีงบประมาณ                        
พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) หรือขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและเหมาะสมของ อบต.และตามมติ ก.อบต.จังหวัด              
มีมติเห็นชอบ 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
 - อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ   9,400  บาท 
 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   เดือนละ   2,000  บาท 

 
**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 

 
 
 

 
 



๗ 

 

(ผนวก ข) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

******************* 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จ านวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยวิธีการ

สอบข้อเขียน(ปรนัย) 
 2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) จ านวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 50 

คะแนนโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยวิธีการสัมภาษณ์       

(สอบสัมภาษณ์) 
4. ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ต้องได้รับคะแนนผลการสอบภาคความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

(ผนวก ข) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

******************* 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จ านวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยวิธีการ

สอบข้อเขียน(ปรนัย) 
 2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) จ านวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 50 

คะแนนโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยวิธีการสัมภาษณ์       

(สอบสัมภาษณ์) 
4. ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ต้องได้รับคะแนนผลการสอบภาคความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) 
ไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
๓. การรับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ  ส านักปลัด                   

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม  หมู่ 5 ต าบลเขาชะงุ้ม  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี โดยก าหนดรับสมัครวันที่ 
14–28 กุมภาพันธ์  2565 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.)  

1) สอบคัดเลือกภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) และภาควิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่  2  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบล            
เขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

2) สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.สัมภาษณ์) โดยผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ร้อยละ 60ขึ้นไป ) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ               
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยสอบในวันที่  7  มีนาคม  2565  เวลา 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

3. คณะกรรมการออกข้อสอบ 
 1. นายกัปภาส  ธรรมบัญชา ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ฯ       เป็น ประธานกรรมการ 
 2. นายธีรยุทธ   ชาวเกาะ    ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนฯ               เป็น           กรรมการ 

3. น.ส.ช่อทิพธัญญา กลิ่นเกษร  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการฯ เป็น กรรมการ/ เลขานุการ     
น าข้อสอบมามอบให้คณะกรรมการคุมสอบในวันที่   ในวันที่  2  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. 
 
 4. คณะกรรมการคุมสอบข้อเขียน 
1. จ.ส.ต. สมหวัง   ชินเวช   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาฯ              เป็น   ประธานกรรมการ 
2. น.ส.กชพรรณ   พุ่มแหยม ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีฯ เป็น            กรรมการ 
3. น.ส.นิภาวรรณ  ลัดดาทอง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุฯ         เป็น กรรมการ/เลขานุการ     
รับมอบข้อสอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบในวันที่   ในวันที่  2  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. 
 

5. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  กรอกและรวบรวมคะแนน   

                       1. น.ส.รณัชย์ธิดา รุจิรัตน์ธนาโชติ  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินฯ   เป็น ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอารดานี  ส าโรงเย็น ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายฯ      เป็น  กรรมการ 
                     3 .น.ส.จุฑารัตน์  พลเสน ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ เป็น    กรรมการ/เลขานุการ 

รับข้อสอบและตรวจข้อสอบจากคณะกรรมการคุมสอบในวันที่   ในวันที่ 2 มีนาคม  2565   
 
6. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  
1. นายปัญญา  วัฒนาพร      ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.ฯ             เป็น   ประธานกรรมการ 
2. น.ส.กอบกุล  ศุภมงคลชัย  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต.   เป็น    กรรมการ 
3. นายภิญโญ   พงษธา        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เป็น  กรรมการ 
4. นายวุฒิภัค   จันทร์เมฆา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ เป็น  กรรมการ/ 
                                                                                          เลขานุการ   
ท าหน้าท่ีสัมภาษณ์ ในวันที่  7  มีนาคม  2565  เวลา 10.00 น. 
 
                                                     


	2) วัน  เวลา  และสถานที่ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้
	ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ในวันที่  3  มีนาคม  ๒๕65   ตั้งแต่เวลาเวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป



