
                             

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 
...................................................... 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคล              
เพ่ือสั่งจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  ๖) ลงวันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙                       
และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งครั้งที่  5/2564 เมื่อวันที่                   
25 พฤษภาคม 2564  เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2564  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
        ประเภทพนักงานจ้างทัว่ไป 
         1)   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)  จำนวน  ๑   อัตรา 

      สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๒ .  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ 

เลือกสรร 
     ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 

   (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔)  ไม่เปน็ผู้ทีมรี่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่ลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังตอ่ไปนี้ 
   ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
   ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
   ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่นา่รังเกียจแก่สังคม 
   ง) โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
   จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมอืง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(๖)  ไมเ่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 
 
 

                                                                                                                     / (7) ไม่เป็น … 



 
 
 

                                                          -๒- 
 

(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทาง 
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หนว่ยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 

    หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง           
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย 

     ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 
 

๓.  การรับสมัคร 
     ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

                       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอและยื่นใบสมัคร              
ได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 - 11  เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖5 เฉพาะวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา     
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 044-000450, 044-000452 หรือ www.abttoom.com 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครรับการเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 

ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด เพ่ือยื่นในวันรับ
สมัครเลือกสรร  ดังนี้ 

(๑ ) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก (ชุดสุภาพ) และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ ว            
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นบัถงึวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย )  

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน   
  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   

(๔) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบสำคัญแสดงการจบการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา          
(Transcript  Of Report ) ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งทีร่ับสมัคร  
  (๕) ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไป ในข้อ ๒.๑ (๔) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย   
ถึงวันปิดรับสมัคร     
  (๖) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัคร           
ไม่ตรงกัน)  ใบทหารกองเกิน (ส.ด.๙)  ใบรับรองการผ่านงาน  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  หนังสือรับรองแสดงการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับตำแหน่งที่สมัครหรือหนังสือรับรองแสดงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผูส้มัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 

                                                                                                        / 3.3 ค่าธรรมเนียม  ... 



                                                          
-๓- 

 

         ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ประเภทพนักงานจ้างทัว่ไป 

  ผู้สมัครสอบจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้ 
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน    50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 

  ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมในการสมคัรแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะไม่จ่ายคืนไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
          ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ๑. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมคัรได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น 
  ๒. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลอืกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 
 

 ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
     - องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ           
รับการประเมินสมรรถนะ ในวันที ่16 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ www.abttoom.com 
 

    - ดำเนินการสอบ ในวันที ่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5   
1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)  
2) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ)์  
เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา  
       

        ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 
 

๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) 

และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาคการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการ
จัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
 

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชือ่ผู้ผา่นการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ตามลำดับคะแนนสอบที่ได้  ในวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖5 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา และ www.abttoom.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกนันี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 

/ การขึ้นบัญชี  … 

http://www.abttoom.com/


 
 

-๔- 
 

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะจัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ 

ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัคร
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ 

 

ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้ คือ 

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในตำแหน่งทีผ่่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้างตามวัน เวลาทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำหนด 

 
 

 ๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำหนด เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมามีมติเห็นชอบแล้ว 

     องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะสั่งจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้      
และได้ตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตามที่ ก.อบต. กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา 
เห็นชอบแล้วเท่านั้น 

    ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  หรือคุณสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้  
 
       ประกาศ ณ วันที่  18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
                        (นายเชาว ์ ไม้สูงเนิน)  
                                                                       นายกองค์การบริหารสว่นตำบลตูม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                      ภาคผนวก ก 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร   
ตามประกาศรบัสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
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ชือ่ตำแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)  

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับช่วยงานดูแลเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ

ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
1. ปฏิบัติงานช่วยงานดูแลเด็กปฐมวัย  
2. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตงิานในหน้าที ่
3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน 

ระยะเวลาการจ้าง   
ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) 

อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท 

   

สิทธิประโยชน์  
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวนัที่ 
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ข 

 

รายละเอียดเกีย่วกับการรับสมัคร  
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก ) 
๑.๑ ความรู้ทั่วไป    
๑.๒ ความรู้วิชาภาษาไทย 
๑.๓ ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
1.4 ความรู้เกีย่วกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

๑๐๐ 
 

โดยวิธกีารสอบ
ข้อเขยีน (แบบ
ปรนัย) 

 

2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค  ค ) 
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต หรือสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
ทั้ งสังคมและสิ่ งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพ  
ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
สอบ 

๑๐๐ โดยวิธกีาร
สัมภาษณ ์
สังเกต หรือสั่งให้
ปฏิบัติตามคำสั่ง 

รวม 200  
 
ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

๑. สอบข้อเขียน ภาค ก (แบบปรนัย)          
๒. สอบสัมภาษณ์ ภาค  ค          
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป     

(ภาค ก ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาคการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 


