
 
 
 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าโลน 
เรื่อง   รับสมคัรสรรหาและเลือกสรรบคุคลเปน็พนกังานจ้าง 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความ
ประสงค์   จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลท่ัวไป  เพื่อสอบแข่งขันแต่งต้ัง/จ้างเป็นพนักงานจ้าง           
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2563)  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ , ๔ , ๘ , ๙ , ๑๘ , ๑๙ 
และข้อ  ๒๐  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  26  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรับ
สมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งท่ี 4 จ านวน   1  ต าแหน่ง  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  ๑.  ประเภทพนักงานจ้างที่รับสมัครและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

                          ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ   สังกัด ส านักงานปลัด             
   ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    จ านวน    1    อัตรา 
 

   ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ    

              2.1 คุณสมบัติทั่วไป  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
ไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก าหนดดังนี้ 
     ๒.๑.๑   มีสัญชาติไทย 
     ๒.๑.๒   มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
     ๒.๑.๓   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     ๒.๑.๔   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม
เบ้ืองต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
      (๑)   โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจ       
แก่สังคม 
.            (๒)   วัณโรคในระยะอันตราย 
             (๓)   โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
             (๔)   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
             (๕)   โรคพิษสุราเรื้อรัง    
     ๒.๑.๕   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
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     ๒.๑.๖   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
     ๒.๑.๗   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะ
กระท าผิดทางอาญา   เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     ๒.๑.๘  ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
      

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

                           มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามผนวก ก  แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ๓.  ระยะเวลาจ้าง 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ก าหนดท าสัญญาจ้างไม่เกิน

คราวละ 4 ปี   
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล และตามท่ี  

ก.อบต.จังหวัดมีมติเห็นชอบ 

  ๔.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 

  ก าหนดรับสมัครสอบคัดเลือกและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก  ในระหว่าง วันที่  15 – 26 
มิถุนายน  2561  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลน   อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.   
ในวันและเวลาราชการ  

  ๕.   เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
        ๕.๑  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง    กรอกรายละเอียด                       
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน   พร้อมท้ังน าเอกสารหรือส าเนาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  โดยผู้สมัครรับรอง
ความถูกต้องและลงลายมือช่ือก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  โดยยื่น ต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบพร้อมหลักฐาน   
ดังต่อไปนี้ 
   (1)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑    ฉบับ 
   (2)   ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  ๑    ฉบับ 
   (๓)   ส าเนาหลักฐานการศึกษา      จ านวน  ๑    ฉบับ 

(๔)   ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน   ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. 
ฉบับท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

   (๕)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๓x๔  ซม. หรือ ๑ นิ้ว 
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน ๑ รูป  ติดรูปถ่าย
ในบัตรประจ าตัวสอบ  จ านวน  ๒ รูป 
   (๖)   ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล     
(ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
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 (7)  หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุทักษะ  ในด้านการ
ดูแลเด็กบริบาลหรือปฐมวัย  ไม่ต่ ากว่า 5 ปี  จ านวน  1  ฉบับ 

                         ๕.๒  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า      
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีสมัครสอบ   ตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบ           
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานตามวัน  เวลา และสถานท่ี  ท่ีก าหนด  กรณียื่น          
ไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครสอบแข่งขัน  และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้               
ในการสมัครสอบ  จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

        ๕.๓  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด  มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  จะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

  ๖.   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ    ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบคัดเลือก   ดังนี้ 
  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก                     คนละ    ๑๐๐.-   บาท 

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแล้วเว้นมี
การยกเลิกการสอบครั้งนี้ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่
ผู้สมัครสอบเฉพาะท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
 

  ๗.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
          ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ เข้าสอบคัดเลือก   ตารางสอบ  สถานท่ีสอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ  จะประกาศให้ทราบ  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  อ าเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันท่ี  27  มิถุนายน  2561  เวลา  ๑0.๐๐  น.  เป็นต้นไป     

  ๘.  วัน  เวลา  สถานที่และวิธีเก่ียวกับการสอบคัดเลือก 
       ก าหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 28  มิถุนายน  2561  ต้ังแต่เวลา 10.๐๐ น.  เป็นต้น
ไป  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๙.   หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
         องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  จะด าเนินการสอบคัดเลือกผู้ท่ีมี คุณสมบัติตาม ข้อ 
๑-2  ใช้หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะโดยอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ  หรือสมรรถนะ
หลายๆ เรื่อง อาจประเมินด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม   และสอดคล้องกับการ
ประเมินมรรถนะดังกล่าว  โดยอาจใช้การสอบข้อเขียน  การทดสอบตัวอย่าง  การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบ
ด้วยสถานการณ์จ าลอง  การตรวจสอบกับบุคคลท่ีอ้างอิง  หรืออื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร   

  ๑๐.   เกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก   จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
ต่อภาคการคัดเลือก  หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  พิจารณาตามความเหมาะสม  โดยเรียง 
 

/อันดับผู้สอบ... 
 



-4- 
 

อันดับผู้สอบคัดเลือกได้จากคะแนนมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด  ในกรณีมีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้
พิจารณาจัดล าดับ  ดังนี้  
                  ๑๐.๑  กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ี
ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
                  ๑๐.๒   ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้
ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน  เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า (การให้หมายเลขประจ าตัวสอบ จะให้ก่อน – หลัง  
ตามล าดับท่ีสมัครสอบ) 

  ๑๑.   การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 
          จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้  ในวันที่  29  มิถุนายน  2561  เวลา ๑0.๐๐ น.    
ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  หรืออาจปรับเปล่ียน
เวลาตามความเหมาะสมอยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  

  ๑๒.   การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและยกเลกิการข้ึนบัญชี 
           องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามล าดับ
คะแนน  และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับต้ังแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะ
ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีกรณีใด กรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
            ๑๒.๑   ผู้นั้นได้รับการแต่งต้ังให้เป็นพนักงานจ้าง  ตามท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
            ๑๒.๒   ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต่งต้ัง / จ้าง 
            ๑๒.๓   มีการประกาศขึ้นบัญชีครั้งใหม่ 

  ๑๓.   การท าสัญญาจ้าง / การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
           -  ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการพิจารณาท าสัญญาจ้างได้  จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 
 

 

 

 

            (นายประยงค์  จุลรัตน์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 
 

แนบท้ายประกาศ อบต.ก าโลน  ลงวนัที่  7  มิถุนายน  2561 
ประเภท/ต าแหน่งพนกังานจ้าง หน้าที่ความรบัผิดชอบของต าแหนง่และลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ 

คณุสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทนที่จะได้รบั 
********************************************* 

 

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กบริบาลและปฐมวัยเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กก่อนวัย
ประถมศึกษาให้มีความรู้  ความคิด  ความประพฤติ  ความพร้อมและจัดประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ี
สอดคล้องกับพัฒนาการ  ของเด็ก 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
            มีทักษะเฉพาะบุคคลท่ีจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในงานเกี่ยวกับการ
ดูแลเด็กบริบาลหรือปฐมวัย ไม่ต่ ากว่า  ๕  ปี  โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
  -   ปีงบประมาณ  2561 - 2564 
 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
  -   ค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.- บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  2,000.- บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  11,400.-  บาท 
 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



-ส าเนาคูฉ่บบั- 
ท่ี นศ 72701/ว                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
                                                                                             107  ม.7 ต.ก าโลน อ.ลานสกา 

จ.นครศรีธรรมราช 80230 
 

               7  มิถุนายน  2561 
 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ  
            

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลลานสกา ,นายกเทศมนตรีต าบลขุนทะเล ,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว, 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี และนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลก าแพงเซา 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน   จ านวน  1  ฉบับ 
 

                  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปี งบประมาณ  2561 ครั้งที่ 4 จ านวน 
1  อัตรา รายละเอียดตาม ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ลงวันที่  7  มิถุนายน  2561 ที่ส่ง
มาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์  ปิดประกาศ  และแจ้งให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน   
จักขอบคุณยิ่ง 

 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                   (นายประยงค์  จุลรัตน์) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ส านักงานปลัดฯ                                      
โทร. 0-7553-3111 
โทรสาร 0-7553-3111 ต่อ 18   

ร่าง /พิมพ์ ……….….………………….. 

หน ...................................... .สป.  

ปลัด .............................................  



-ส าเนาคู่ฉบับ- 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
เร่ือง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ  2561  คร้ังที่ 3 
.................................................. 

 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งต้ังบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 3 จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง คนงาน และต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดรับสมัคร ต้ังแต่วันท่ี 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น 
  

  บัดนี้  การด าเนินการในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  2561 ครั้งท่ี 3  ได้เสร็จส้ินแล้ว  โดยมีผู้มาสมัครสอบและมีสิทธิเข้าสอบเพื่อแต่งต้ังเป็น
พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง  คนงาน 
ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ  -  สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๐๑ นางสาวศิรีรัตน์  ช านะ  
       

ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ  -  สกุล หมายเหตุ 

- - -  
 

ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนก าหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  ใน
วันจันทร์ท่ี  26  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  10.๐๐  น.  เป็นต้น  และประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งได้  
ในวันอังคารท่ี  27  กุมภาพันธ์  2561  ผู้ท่ีไม่มาสอบแข่งขันฯ ตามวัน  เวลา  ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  
  

            จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 

 
(นายประยงค์  จุลรัตน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
 
 
 
 
 
 

ร่าง/พิมพ…์…….….………………….. 

หน.สป......................................... 

ปลัด............................................. 
 



-ส าเนาคู่ฉบับ- 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

เร่ือง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งต้ังเพื่อเปน็พนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปี  2561 คร้ังที่ 3  

.................................................. 
 
        ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งต้ังบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 3  จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง คนงาน และต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยก าหนดสอบแข่งขันในวันท่ี  26 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น 
  

        บัดนี้  การด าเนินการในการสอบแข่งขันได้เสร็จส้ินลงแล้ว  โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกท่ี
ผ่านเกณฑ์การตัดสินได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   เพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง
คนงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง  คนงาน 
ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ  -  สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๐๑ นางสาวศิรีรัตน์  ช านะ  
       

ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ  -  สกุล หมายเหตุ 

- - -  
 

     ท้ังนี้ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันทราบดังนี้ 
๑.  ให้ผู้สอบๆ ได้ตามรายช่ือข้างต้น  มารายงานตัวพร้อมท าสัญญาจ้างในวันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ 

2561  และเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันพฤหัสบดี ท่ี  1  มีนาคม  2561 
๒.  ผู้ท่ีไม่มารายงานตัวตามก าหนดเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งให้ทราบถือว่าสละสิทธิ์ 

  

    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 

 
 

(นายประยงค์  จุลรัตน์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

 
 
 
 

ร่าง/พิมพ…์…….….………………….. 

หน.สป......................................... 

ปลัด............................................. 
 



-ส าเนาคู่ฉบับ- 
 

ท่ี  นศ  ๗๒๗๐๑/                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
                                                                                           ๑๐๗ หมูท่ี ๗  ต าบลก าโลน   
                                                                                           อ าเภอลานสกา นศ ๘๐๒๓๐ 
 

          ตุลาคม  2560 
 

เรื่อง   ขอรายงานการจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ๑.  ค าส่ังจ้างพนักงานจ้างท่ัวไปฯ     จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๒.  ส าเนาแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๓.  เอกสารประกอบการจ้างฯ     จ านวน  ๑  ชุด 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งต้ังบุคคลเป็น
พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง คนงาน  ซึ่งได้ด าเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จส้ินแล้ว  โดยมีผู้ผ่านการ
สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  คือ  นายอ านาจ  สุทธิทน  ต าแหน่ง  ต าแหน่ง คนงาน     

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  จึงขอรายงานการจ้างบุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นพนักงานจ้าง
ท่ัวไป  ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
                    ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 

                      (นายประยงค์  จุลรัตน์) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานปลัดฯ 
โทร, โทรสาร. ๐-๗๕๕๓-๓๑๑๑ 
www.kamlone.go.th

ร่าง/พิมพ…์…….….………………….. 

หน.สป......................................... 

ปลัด............................................. 
 

http://www.kamlone.go.th/


 


