
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง
เรือ่ง   การรบัสมคัรสอบบคุคลเพือ่ดำาเนนิการสรรหาและเลอืกสรร

เป็นพนกังานจา้ง


ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง อำาเภอเชยีงยนื  จังหวดั
มหาสารคาม มคีวามประสงคท์ีจ่ะรับสมัครบคุคลเพือ่ดำาเนนิการสรรหาและ
เลอืกสรรเป็นพนักงานจา้ง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดงันี้

- พนกังานจา้งตามภารกจิ
ตำาแหน่ง ผูด้แูลเด็ก (ทักษะ) จำานวน ๑ อตัรา

1. คณุสมบตัขิองผูส้มคัรสอบ  ผูส้มัครตอ้งมคีณุสมบตัทิั่วไป และ
คณุสมบตัเิฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง  ดงันี้
๑.๑ คณุสมบตัทิ ัว่ไป
1.  มสีญัชาตไิทย
2. มอีายไุมต่ำา่กวา่ ๑๘ ปี บรบิรูณ์และไมเ่กนิ ๖๐ ปี
3. เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตย ตามรัฐธรรมนูญดว้ย

ความบรสิทุธิใ์จ
4. ไมเ่ป็นผูม้กีายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ไรค้วาม

สามารถหรอืสตฟ่ัินเฟือไมส่มประกอบหรอืโรคตามทีก่ำาหนดไวใ้น
ประกาศกำาหนดโรคทีเ่ป็นลกัษณะตอ้งหา้มสำาหรับพนักงานสว่น
ตำาบล

5. ไมเ่ป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่ คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอืสมาชกิสภาทอ้ง
ถิน่ 

6. ไมเ่ป็นผูท้ีเ่คยถกูลงโทษไลอ่อก ปลดออก ใหอ้อกหรอืเลกิจา้ง
เพราะกระทำาความผดิวนัิยจากองคก์รของรัฐบาล รัฐวสิาหกจิ 
หน่วยการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ หน่วยงานรัฐหรอืสว่นราชการอืน่

7. ไมเ่คยเป็นผูถ้กูลงโทษจำาคกุโดยพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำาคกุ เวน้แต่
เป็นโทษสำาหรับความผดิทีไ่ดก้ระทำาโดยประมาทหรอืลหโุทษ

8. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย
9. ไมเ่ป็นผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอื

เจา้หนา้ทีพ่รรคการเมอืง
๑.๒ ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิคณุสมบตัเิฉพาะตำาแหนง่ อตัราคา่

ตอบแทน และระยะเวลาในการจา้ง
 - พนกังานจา้งตามภารกจิ ตำาแหนง่ ผูด้แูลเด็ก (ทกัษะ)
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ปฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัการจัดประสบการเรยีนรู ้การสง่เสรมิการเรยีนรู ้

การสง่เสรมิการเรยีนรูพั้ฒนา



ผูเ้รยีนปฏบิตังิานทางวชิาการของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบรมเลีย้งด ูเด็ก
อนุบาลและปฐมวยั โดยจะตอ้งผา่นการเตรยีมความพรอ้มและพัฒนาอยา่ง
เขม้กอ่นแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหน่ง ใหม้คีวามพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ 
จติใจ สงัคมและสตปัิญญาตามหลกัสตูรปฐมวยั ปฏบิตังิานในศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งและปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัแิละคณุสมบตัเิฉพาะตำาแหนง่
๑.ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจัดประสบการณ์เรยีนรู ้และสง่เสรมิการเรยีนรู ้

ของผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั
๒.จัดอบรมสัง่สอนและจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะที่

พงึประสงค ์และลกัษณะตามวยั
๓.ปฏบิตังิานวชิาการของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
๔.ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจัดระบบการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน
๕.ปฏบิตังิานความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยการพัฒนาเด็กปฐมวยั
๖.ปฏบิตังิานอืน่ทีไ่ดรั้บมอบหมาย

          - ระยะเวลาในการจา้ง 
- การจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิจะทำาเป็นสญัญาจา้งไมเ่กนิคราวละ 

๔ ปี
2. วนัเวลา สถานที ่รบัสมคัร

- ผูส้นใจกรอกขอ้มลูและยืน่ใบสมัครดว้ยตนเอง  ณ ทีท่ำาการองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลนาทอง อำาเภอเชยีงยนื  จังหวดัมหาสารคาม ใน
ระหวา่งวนัที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในเวลา
ราชการ ( ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.)
-ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รับการสรรหาและเลอืกสรร ในวนัที ่๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓
-ดำาเนนิการสรรหาและเลอืกสรร ในวนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
-ประกาศผลการสรรหาและเลอืกสรร ในวนัที ่๒๖พฤษภาคม ๒๕๖๓

       ๓.  เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งนำามายืน่พรอ้มใบสมคัรสอบ
 ผูส้มัครสอบตอ้งยืน่ใบสมัครสอบดว้ยตนเองตอ่เจา้หนา้ทีรั่บสมัคร

พรอ้มหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
1) รปูถา่ยหนา้ตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาดำา ขนาด ๑ นิว้ ถา่ย

ครัง้เดยีวกนัไมเ่กนิ ๖ เดอืน 
จำานวน ๒ แผน่

๒) สำาเนาทะเบยีนบา้น  จำานวน ๑ ฉบบั โดยผูส้มัครรับรองสำาเนาถกู
ตอ้ง

๓) สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน  จำานวน  ๑ ฉบบั โดยผูส้มัครรับรอง
สำาเนาถกูตอ้ง



๔) วฒุกิารศกึษา  พรอ้มทัง้สำาเนา จำานวน ๑ ฉบบัโดยผูส้มัครรับรอง
สำาเนาถกูตอ้ง ทัง้นีถ้อืวา่เป็นผูส้ำาเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรของสถาบนัการ
ศกึษานัน้ จะถอืตามกฎหมาย ระเบยีบเกีย่วกบัการศกึษาของสถาบนันัน้ๆ
เป็นเกณฑ ์โดยจะตอ้งสำาเร็จการศกึษาและไดรั้บอนุมัตจิากสถาบนัการ
ศกึษานัน้ๆภายในวนัปิดรับสมัคร หากมขีอ้ขดัขอ้งภายหลงัไมส่ามารถใชว้ฒุิ
การศกึษานัน้ๆบรรจแุตง่ตัง้ได ้ถอืวา่ผูส้มัครเจตนาฝ่าฝืน โดยนำาวฒุกิาร
ศกึษา
ทีไ่มต่รงตามทีก่ำาหนด ซึง่ถอืวา่เป็นขอ้พกพรอ่งของผูส้มัคร และจะถอืวา่ผู ้
สมัครนัน้หมดสทิธิใ์นการรับการสอบครัง้นีแ้ละจะเรยีกรอ้งสทิธใิดๆไมไ่ด ้

๕)  ใบรับรองแพทยท์ีแ่สดงวา่ไมเ่ป็นโรคตอ้งหา้ม ออกใหไ้มเ่กนิ ๑ 
เดอืน จำานวน ๑ ฉบบั

๖) ใบรับรองประสบการณ์และทักษะในงานทีป่ฏบิตัไิมต่ำา่กวา่ ๕ ปี 
ตำาแหน่ง ผูด้แูลเด็ก (ทักษะ)

ในการรับสมัครครัง้นี ้ใหผู้ส้มัครตรวจสอบคณุสมบตัแิละรับรองตนเอง
วา่เป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้น ซ ึง่หากปรากฏภายหลงัวา่ ผูส้มัครขาด
คณุสมบตัหิรอืมคีณุสมบตัไิมค่รบถว้นตามประกาศ องคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลนาทอง จะถอืวา่เป็นผูข้าดคณุสมบตัใินการสมัครและขาดคณุสมบตัิ
ในการบรรจแุตง่ตัง้ และไมม่สีทิธไิดรั้บการจา้งใหด้ำารงตำาแหน่งพนักงาน
จา้ง สงักดั องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง อำาเภอเชยีงยนื จังหวดั
มหาสารคาม

                ๔. คา่ธรรมเนยีมในการสมคัร 
ผูส้มัครเขา้รับการคดัเลอืกจะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมการสมัครสำาหรับ

ตำาแหน่งทีต่อ้งการเขา้รับการคดัเลอืก  ดงันี ้พนักงานจา้งตามภารกจิ
- ตำาแหน่ง  ผูด้แูลเด็ก (ทักษะ) จำานวน  ๑๐๐บาท

คา่ธรรมเนยีมจะไมจ่า่ยคนืใหเ้มือ่ไดป้ระกาศรายชือ่วา่เป็นผูม้สีทิธสิมัครเขา้
รับการคดัเลอืกแลว้  เวน้แตม่กีารยกเลกิการคดัเลอืกในครัง้นีท้ัง้หมด  
เนือ่งจากมกีารทจุรติ หรอืสอ่ไปในทางทจุรติ  จงึจะจา่ยเงนิคา่ธรรมเนยีมผู ้
สมัครเฉพาะผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติ  หรอืสอ่ไปในทางทจุรติ
นัน้
      ๕.  การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง จะประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รับการ
สรรหาและเลอืกสรร  ในวนัที ่๑๑พฤษภาคม ๒๕๖๓
      ๖. กำาหนด วนัเวลาและสถานทีส่อบคดัเลอืก

คณะกรรมการจะดำาเนนิการคดัเลอืก ณ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
นาทอง อำาเภอเชยีงยนื จังหวดัมหาสารคาม ในวนัที ่๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ตัง้แตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป
      ๗. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาและเลอืกสรร

หลกัเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน
(พนักงานจา้งตามภารกจิ)



-ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไปและความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะ
กบัตำาแหน่ง ๑๐๐  คะแนน
-ภาคความเหมาะสมกบัตำาแหน่ง(สมัภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน

      ๘. เกณฑก์ารตดัสนิผูผ้า่นการเลอืกสรรและสรรหา
ผูเ้ขา้สอบและผา่นการทดสอบตอ้งไดค้ะแนนเฉลีย่ไมต่ำา่กวา่รอ้ยละ 

๖๐ 
      ๙. การประกาศผลการสรรหาและเลอืกสรร

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง จะประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการสรรหา
และเลอืกสรร ในวนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ทีท่ำาการองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลนาทอง อำาเภอเชยีงยนื จังหวดัมหาสารคาม โดยจะเรยีงลำาดบั
จากผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูสดุลงมา ในกรณีทีไ่ดค้ะแนนเทา่กนัใหผู้ส้มัครสอบที่
ไดค้ะแนนความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตำาแหน่งทีม่ากกวา่ เป็นผูไ้ด ้
ลำาดบัสงูกวา่  ถา้ยังไดค้ะแนนเทา่กนั จะพจิารณาตดัสนิคะแนนตามผูท้ีไ่ด ้
เลขประจำาตวัสอบกอ่นเป็นผูไ้ดล้ำาดบัสงูกวา่

       ๑๐. การขึน้บญัชสีอบแขง่ขนั
การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้จะขึน้บญัชทีีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

นาทอง โดยเรยีงลำาดบัจากผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูสดุลงมาตามลำาดบั มรีะยะเวลา 
๑ปี นับตัง้แตว่นัประกาศขึน้บญัช ีหากมคีวามตอ้งการบรรจ ุแตง่ตัง้ใน
ตำาแหน่งทีส่อบไดแ้ลว้เพิม่อกี จะเรยีกบคุคลทีข่ ึน้บญัชไีวบ้รรจแุตง่ตัง้ตอ่ไป
และผูผ้า่นการสรรหาและเลอืกสรร จะถกูยกเลกิบญัชเีมือ่มกีรณีใดๆ ดงันี ้

๑.มกีารประกาศขึน้บญัชใีหม่
๒.บคุคลนัน้ๆขอสละสทิธิใ์นการบรรจแุตง่ตัง้และจา้งในตำาแหน่งที่

ผา่นการเลอืกสรร
๓.เมือ่คณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวดัมหาสารคามมคีวาม

เห็นหรอืมตใินเรือ่งดงักลา่วเป็นอยา่งอืน่
๔.กรณีมขีอ้สงสยั ขอ้ขดัแยง้ ทักทว้ง ใหถ้อืคำาวนิจิฉัยของคณะ

กรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวดัมหาสารคาม เป็นทีส่ดุ
      ๑๑.การบรรจแุตง่ต ัง้

ผูส้อบไดต้อ้งรายงานตวั ปฐมนเิทศและทำาสญัญาจา้ง ตามวนั เวลา 
และสถานที ่ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทองกำาหนด ตามรายชือ่ในบญัชี
ผูผ้า่นการสรรหาและเลอืกสรร เมือ่ไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสว่นตำาบลจังหวดัมหาสารคาม 

การไดรั้บคา่ตอบแทน นัน้ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง จะบรรจุ
แตง่ตัง้บคุคลผา่นการเลอืกสรรไดใ้นอตัราคา่ตอบแทน ดงันี ้

๑.พนกังานพนกังานจา้งตามภารกจิ ตำาแหนง่ ผูด้แูลเด็ก 
(ทกัษะ) 

กำาหนดลกัษณะงานและคณุสมบตัเิฉพาะของบคุคลซึง่จะตอ้งเป็นผูท้ี่
มคีวามรู ้ความสามารถ และทักษะในงานทีจ่ะปฏบิตัไิมต่ำา่กวา่ ๕ปี และ
ทักษะของบคุคลดงักลา่วจะตอ้งสามารถพสิจูนใ์หเ้ห็นถงึความมทีักษะใน



งานนัน้ๆ โดยมหีนังสอืรับรองการทำางานจากนายจา้ง หรอืหน่วยงานซึง่ระบุ
ถงึลกัษณะงานทีไ่ดป้ฏบิตัหิรอืมกีารทดสอบทักษะเฉพาะบคุคลดว้ยการ
ทดลองปฏบิตั ิ

- อตัราคา่ตอบแทน ๙,๔๐๐ บาท
๓. หลงัการบรรจแุตง่ตัง้ หากมรีะเบยีบ ประกาศ พระราชบญัญัติ

หรอืกฎหมายอืน่ใดเกีย่วกบัการใหข้า้ราชการ พนักงาน ลกูจา้งประจำา และ
ลกูจา้งสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บคา่ตอบแทนเพิม่หรอืปรับปรงุ
อตัราคา่ตอบแทน ใหไ้ดรั้บคา่ตอบแทนตามระเบยีบ ประกาศ พระราช
บญัญัตหิรอืกฎหมายนัน้ๆกำาหนด
        ๑๒. คำาเตอืน

๑. องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง ดำาเนนิการสรรหาและเลอืกสรร
ในรปูแบบของคณะกรรมการ โดยยดึหลกัความรูค้วามสามารถ โปรง่ใส เป็น
ธรรม อยา่ไดห้ลงเชือ่และยอมเสยีทรัพยส์นิใหแ้กผู่ท้ีอ่า้งวา่สามารถชว่ย
เหลอืใหส้อบได ้

๒. ประกาศตา่งๆขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทองเกีย่วกบัการ
สรรหาและเลอืกสรร จะปิดไว ้ณ ทีท่ำาการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง 
หมูท่ี ่๑๑ ตำาบลนาทอง  อำาเภอเชยีงยนื  จังหวดัมหาสารคาม เป็นหนา้ที่
ของผูส้มัครทีจ่ะตอ้งสนใจตดิตามประกาศทกุระยะ ดำาเนนิการปฏบิตัใิหถ้กู
ตอ้งตามประกาศกำาหนดโดยจะอา้งเหตผุลวา่ไมท่ราบประกาศภายหลงัไม่
ได ้

ประกาศ ณ วนัที ่๑๔ เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชือ่)

(นายอรณุ สพีจน)์
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง
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