
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 

............................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  มีความประสงค์ ด าเนินการสรร
หาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนธานี  จ านวน  ๑  อัตรา  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

๑.  มีสัญชาติไทย 
๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

การเมือง 
๖.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๙. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของส่วนราชการอ่ืน 
 

๓.  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ/คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย   

 
/หน้าท่ี... 
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๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน  

ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้  ความคิด  ความ
ประพฤติ  ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

๕. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ

คุณลักษณะตามวัย 
๓ ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕ ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖ อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรก าหนด 
๗ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๘ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
๙ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
๑๐ จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
๑๑ จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑๒ ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองชุมชน 
๑๓ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๑๔ จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
๑๕ จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 
๑๖ รวบรวมผลงานรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับ 
๑๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย 

๖. ค่าตอบแทน 
ได้รับค่าจ้างรายเดือน   ๆ  ละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  ตั้งแต่  ๑  เมษายน  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

๗.  การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือเข้ารับการเลือกสรร เพ่ือจ้างเหมาบริการ  ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วย

ตนเอง  ระหว่างวันที่  ๑-๗  มีนาคม  ๒๕๕๙  เฉพาะวันท าการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  ส านักปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๑๐๐  บาท  ทั้งนี้  
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด  ๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริต  จะจ่ายค่าธรรมเนียมคืนให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 

๘. หลักฐาน... 
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๙.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

(๑)  ใบสมัคร 
(๒) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว   โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่

เกิน  ๖  เดือน  (ให้เขียนชื่อ  - นามสกุลหลังรูปทุกรูป)        จ านวน  ๓  รูป  
(๓) ส าเนาใบวุฒิการศึกษา  พร้อมแสดงตัวจริง    จ านวน ๑  ฉบับ  
(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน ๑  ฉบับ  
(๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑  ฉบับ  
(๖) ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  (ฉบับจริง) 
(๗) เอกสารอื่น  ๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  (สด.๑)  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ  -  นามสกุล  

ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ในวันที่มายื่นใบสมัคร  ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  และหลักฐานการสมัครที่เป็น

ส าเนาให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
๑๐. เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศรับสมัคร  โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ให้ถือว่าการสมัครและการได้รับ
การเลือกสรรครั้งนี้ของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ 

๑๑. หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
ประเมินจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (สอบ

ข้อเขียน) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยผู้สอบต้องสอบผ่านในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (ผ่านร้อยละ  ๖๐) จึง
มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)   

๑๒. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  และทางเว็บไซด์  www.khuanthani.go.th 
๑๓.  วัน เวลา  และสถานที่เลือกสรร 

ด าเนินการสอบ ในวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๙   โดยสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (สอบข้อเขียน)  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐   น.  ณ  ห้องประชุมปฏิบัติการองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนธานี  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้อง
ประชุมปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี     และประกาศผลในวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  
๑๖.๐๐  น.  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  และทางเว็บไซด์  
www.khuanthani.go.th 

๑๔.เกณฑ์... 
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๑๔.   เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จะต้อง

ได้คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) และภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  

๑๕.   การจ้าง 
จ้างเหมาบริการ เดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  วิธีการจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รายละเอียดตามขอบเขตงาน  Terms Of 
Reterence : TOR) 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๔  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
     (ลงชื่อ) 
      (นายนิวัฒน์  ชลธาร)  
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตามขอบเขตงาน  Terms Of Reterence : TOR 
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

.................................................... 



 

  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง    ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๒๑/๑  หมูที่  ๒  
ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  
ซึ่งเปิดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป   

  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับภารกิจงานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนธานี  และเพ่ือให้การจัดการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ด าเนินการตาม
ความพร้อมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และเพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  อย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  
และเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาระดับสูงของเด็กในต าบลควนธานี  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  จึงได้จ้างเหมา
บริการครูผู้ดูแลเด็ก  เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  โดยปฏิบัติงานดังนี้ 

การปฏิบัติงาน 
๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ

คุณลักษณะตามวัย 
๓ ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕ ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖ อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรก าหนด 
๗ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๘ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
๙ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
๑๐ จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
๑๑ จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑๒ ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองชุมชน 
๑๓ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๑๔ จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
๑๕ จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 
๑๖ รวบรวมผลงานรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับ 

/๑๗.ปฏิบัติ.... 

- ๒  - 
 

๑๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย 

- ๔ - 



๑๘ ต้องลงชื่อปฏิบัติงานตามจริง  ไม่น้อยกว่า  ๗  ชั่วโมง/วัน  ไม่รวมเวลาพักกลางวัน 
๑๙ ต้องรายงานผลต่อหัวหน้าส านักปลัด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
๒๐ หากผู้ว่าจ้างมีกิจกรรม/โครงการในวันหยุดราชการ  ให้ผู้รับจ้างเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

ในวันดังกล่าวด้วย 
ค่าตอบแทน 

ได้รับค่าจ้างรายเดือน   ๆ  ละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  ตั้งแต่  ๑  เมษายน  -  ๓๐  กันยายน  
๒๕๕๙  รวมระยะเวลา  ๖  เดือน 

การเบิกจ่ายและค่าปรับ 

๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง  เมื่อได้ท างานแล้วเสร็จในแต่ละ
เดือน  โดยคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบงานจ้างแล้ว 

๒. การเบิกจ่ายเงินจะจ่ายเป็นงวด  ๆ  ละ  ๑  เดือน  โดยเบิกจ่ายงวดละเท่า  ๆ  กัน   
๓. กรณีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญา  ยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้าง  วันละ ๕๐๐บาท  

ของวงเงินค่าจ้างรายเดือน 
๔. กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ครบ  ๗  ชั่วโมง/วัน  ผู้ว่าจ้างจะหักค่าจ้างชั่วโมงละ  ๗๒  บาท 
๕. การหักเงินค่าจ้าง  ตามข้อ  ๓  และ ข้อ  ๔  เป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างที่จะหักค่าจ้างในเดือนนั้น 

 

***************************** 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


