
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน มีความประสงค 
จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว   
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทานางแนว แทนตําแหนงท่ีวาง ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป (๒๕64 – 
๒๕66) จํานวน 1  ตําแหนง 1  อัตรา ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 ประกอบมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 1  กรกฎาคม  
2547 ขอ 18 - 20 และขอ 23 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวแทนตําแหนงท่ีวาง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  ๑. ประเภทของพนักงานจาง  ช่ือตําแหนงพนักงานจาง และรายละเอียดการจาง  
    ๑.1 พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ   

     - ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)   จํานวน    1   อัตรา  
(ตามรายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 

          

  2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร    
      2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   

ผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 4 แหง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2547 ดังตอไปนี้       
            ๑) มีสัญชาติไทย 
            ๒) มีอายุไมต่ํากวา  18  ป และไมเกิน  60  ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
              ๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
               ๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอน  ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงาน
สวนตําบล 
      (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
      (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
      (ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
      (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
      (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

          ๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง           

๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง 

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
.../๘) ไมเปนผูเคยถูก... 
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๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
               ๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน (เม่ือไดรับการจาง) 
  หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
กรรมการพรรคการเมือง  เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  ผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของราชการสวนทองถ่ิน และตองมีใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน  ซ่ึงไดแสดงวาไมเปนโรคท่ีเปนลักษณะ
ตองหาม  
      2.2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูดูแลเด็ก(ทักษะ)            

 มีทักษะเฉพาะบุคคลท่ีจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม
ต่ํากวา ๕ ป และทักษะของบุคคลดังกลาวจะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือ
รับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีไดปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคล
ดวยการทดลองปฏิบัติ 

 

  3. การรับสมัคร 
      3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร     
          ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร  สามารถติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบ
สมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดท่ีงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวน
ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน  ตั้งแตวันท่ี 8 – 16  กรกฎาคม  2564 ในวันและเวลาราชการ 
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0- 4327-8175 หรือดูรายละเอียดไดทางเว็บไซดองคการบริหารสวนตําบล 
ทานางแนว  http://www.thanangnaew.go.th 

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวไมรับสมัครพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชใน
ศาสนาใดๆ และไมใหเขารับการสรรหาและเลือกสรรตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ท่ี นว 
๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑   และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี ๑๗  มีนาคม 
๒๕๓๘ หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ระหวางดําเนินการสรรหาและเลือกสรรก็จะไม
อนุญาตใหเขารับการสรรหา หากยังครองสมณเพศอยูในวันท่ีดําเนินการสรรหา 
     3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
         ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร  ตองยื่นเอกสารและหลักฐานในการสมัครดวย
ตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวนพรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและฉบับสําเนารับรอง
ความถูกตอง  อยางละ  1  ชุด  โดยมายื่นหลักฐานในวันสมัครดังนี้ 

     1) ใบสมัคร  พรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด  1 นิ้ว  (ถายครั้ง
เดียวกันไมเกิน 6  เดือน) นับถึงวันสมัคร      จํานวน    ๓   รูป   
              2) สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานทางการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร เชน สําเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษาท่ีแสดงวาเปนผู
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบระเบียน
แสดงผลการศึกษาจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปดรับสมัคร  จํานวน    ๑   ฉบับ 

3) สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน    ๑   ฉบับ 
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน    ๑   ฉบับ 
5) ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต   .)กําหนด ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือนนับแตวันท่ีตรวจรางกายจนถึงวันสมัคร จํานวน    ๑   ฉบับ 
 

.../6) สําเนาหลักฐาน… 
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     6) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน  หลักฐานการเกณฑทหารตามกฎหมาย  สําเนาใบ
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหยา ฯลฯ     จํานวน   ๑  ฉบับ 

 7) หนังสือรับรองประสบการณการทํางานจากนายจางหรือหนวยงาน  ซ่ึงรับรองวามีทักษะ
ในงานท่ีปฏิบัติไมต่ํากวา 5  ป       จํานวน   ๑  ฉบับ 

     ท้ังนี้ สําหรับสําเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับใหใชกระดาษ A4  เทานั้น และใหผูสมัคร
รับรองวา “สําเนาถูกตอง”พรอมลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนาเอกสารดวย    

  3.3. คาธรรมเนียมการสมัคร 
            ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครในอัตรา 100  บาท 
(หนึ่งรอยบาทถวน) คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให  เม่ือผูสมัครไดชําระแลว  เวนแตมีการยกเลิกการสรร
หาและเลือกสรรครั้งนี้ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต  จึงจะจายคาธรรมเนียมในการสมัคร แก
ผูสมัครท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได    
     3.4. เง่ือนไขการสมัคร 

   การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางในครั้งนี้  ใหผูสมัครตรวจสอบ
และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครและไมมีสิทธิไดรับการจางและแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการการสรรหาและเลือกสรร กําหนดวันเวลา และสถานท่ี
ในการสรรหาและเลือกสรร 
          4.1 การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร 

         องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ เขารับการสรรและ
เลือกสรรในวันท่ี  20 กรกฎาคม  2564  ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย   
จั งหวั ดขอนแกน  และสามารถดู ร ายละ เ อียด ไดทาง เว็ บ ไซดอ งค การบริหารส วนตํ าบลท านางแนว
http://www.thanangnaew.go.th  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีโทรศัพทหมายเลข 0 – 4327 – 8175   

    4.2 วัน เวลา สถานท่ีในการสรรหาและเลือกสรร  
          องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ี 23

กรกฎาคม เวลา 09.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  

    ท้ังนี้  ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลอืกสรรท่ีสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก.)  สอบ
ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข.) และสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค.) ตอง
มารายงานตัวเพ่ือเขาสอบ ณ สถานท่ีสอบกอนเวลา  09.00 น. โดยในการรายงานตัวผูเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรตองลงลายมือชื่อเขาสอบพรอมแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําผูสมัครสอบแสดงตอ
คณะกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้ง 

 

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
          ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน  

(ตามรายละเอียดปรากฏอยูในหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรรแนบทายประกาศนี้)(ภาคผนวก ข.) 
 

ท้ังนี้  ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก.) และ
ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค.)  โดยตอง 
ไดคะแนนสอบในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60    

 
.../ 6. เกณฑการตัดสิน… 
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    6. เกณฑการตัดสิน 

             ผู ท่ีถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรร  จะตองเปนผู ท่ีไดรับคะแนนสอบในการประเมิน
สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60  โดยการดําเนินการจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 
        
  7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
           7.๑ การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

         องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรใน
วันท่ี 29  กรกฎาคม 2564 ณ องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน และสามารถ
ดูรายละเอียดไดทางเว็บไซดองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว http://www.thanangnaew.go.th หรือสามารถ
สอบถามรายละเอียดไดท่ีโทรศัพทหมายเลข 0 – 4327 – 8175  โดยจะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและ
เลือกสรรเรียงตามลําดับจากผูไดรับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ หากไดคะแนนรวมเทากันใหถือคะแนนทดสอบ
สมรรถนะมากกวาเปนผูข้ึนบัญชีลําดับกอน หากไดคะแนนรวมเทากันและคะแนนทดสอบสมรรถนะเทากันอีก  ใหถือ
ลําดับการสมัครกอนเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนเกณฑตัดสิน  
           7.๒ การข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

         องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  จะข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยกําหนดให
ข้ึนบัญชีไวมีอายุไมเกิน  ๑ ป  นับแตวันประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  หากมีการประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลว ใหบัญชีผูผานการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  
           7.๓ ผูใดข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง  ใหเปนอันยกเลิกการข้ึน
บัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูผานการเลือกสรร  ดังตอไปนี้ 
     (๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการจางในตําแหนงท่ีผานการเลือกสรร 
    (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัว เพ่ือรับการจัดจางเปนพนักงานจางภายในเวลาท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลทานางแนวกําหนดไว เวนแตมีเหตุจําเปน และไดมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบลวงหนา
ไมนอยกวา  ๑๐ วัน  นับแตวนัท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน  
    (๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดเวลาท่ีจัดจางในตําแหนงท่ีเลือกสรรได 

          (๔) ผูนั้นไดรับการดําเนินการจัดจางในตําแหนงท่ีผานการเลือกสรรไดไปแลว  ใหยกเลิกการ
ข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูผานการเลือกสรร 

 

8. เง่ือนไขการจางพนักงานจาง 
      8.๑ สําหรับผูผานการเลือกสรร จะไดรับการจางและแตงตั้งเปนพนักงานจางตามภารกิจก็ตอเม่ือ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน (ก.อบต.จ.ขอนแกน)แลวเทานั้น โดย
องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว จะมีหนังสือแจงไปยังบุคคลท่ีไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร เพ่ือทําสัญญาจาง
ในรายนั้น 

ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว จะดําเนินการจัดจางและแตงตั้งเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจและทําสัญญาจาง ตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง  3  ป (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66)          

8.๒ ผูท่ีไดรับการพิจารณาจางจะตองมารายงานตัว และทําสัญญาจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ
กับองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  ตามลําดับในบัญชีผูผานการเลือกสรรไวในตําแหนงท่ีวางขององคการบริหาร
สวนตําบลทานางแนวและภายในกําหนดระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวแจงใหทราบ หากไมมา
รายงานตัวภายในกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์  องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวจะพิจารณาจางผูผานการเลือกสรร
ในลําดับถัดไป   

8.๓ ในกรณีท่ีมีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในตําแหนง
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลท่ีมี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได   

.../นายกองคการบริหาร… 
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นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน 
(ก.อบต.จ.ขอนแกน) ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรภายในกําหนด
ระยะเวลาการข้ึนบัญชีได 

        8.๔ ผูผานการเลือกสรรใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาจางไวแลว  หากตอไปไมตั้งใจ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือประพฤติตนไมเหมาะสม  หรือหากตําแหนงหนาท่ีนั้นหมดความจําเปน
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาเลิกจางผูนั้นทันทีและผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทนใด ๆ มิไดท้ังสิ้น  
โดยไมตองรับคํายินยอมจากผูรับจางหรือไมตองรอใหครบกําหนดสัญญาจางก็ได 

 

ท้ังนี้  ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางในครั้งนี้  ใหผูสมัครติดตาม วัน 
เวลา สถานท่ี และกําหนดการตาง ๆ ตามประกาศท่ีไดแจงไวขางตนดวยตนเอง 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
     สิบเอก 

(จวง  เหชัยภูมิ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาค ผนวก  ก. 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

ลงวันท่ี  1  กรกฎาคม  2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ระยะเวลาการจาง อัตราคาตอบแทน และสิทธิประโยชน 

 

1. ประเภทของพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ 
2. ช่ือตําแหนงพนักงานจาง  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) เลขท่ีตําแหนง 08-อ-001  จํานวน  1  อัตรา  

สังกัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทานางแนว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
3. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
    ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานวิชาการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ  
สังคมและสติปญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
เก่ียวของและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ            
๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลาย 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคุณลักษณะตามวัย   
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน   
๕. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
6. ปฏิบัติหนาท่ีตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือใหเด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกดานตามวัย 
7. สงเสริมพัฒนาการของเด็กในดานจิตใจ อารมณ สังคมและจริยธรรม 
8. จัดสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกดาน 
9. ประสานสัมพันธระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครองและสมาชิกในครอบครัว 
10. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูของเด็กเล็ก และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 
5. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
   มีทักษะเฉพาะบุคคลท่ีจะตองเปนผูมีความรูความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป และ

ทักษะของบุคคลดังกลาวจะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจาก
นายจางหรือหนวยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีไดปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ 

6. ระยะเวลาการจาง  
   มีระยะเวลาในการจางไมเกินคราวละ 4 ป โดยองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวจะเรียกผูท่ีผานการ

สรรหาและเลือกสรรตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีไว มาทําสัญญาจางภายหลังจาก ก.อบต.จ.ขอนแกนมีมติเห็นใหความ
เห็นชอบแลว 

7. อัตราคาตอบแทน 
   ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนๆละ 9,400 บาท (เกาพันสี่รอยบาทถวน)และคาครองชีพชั่วคราวตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
8. สิทธิประโยชน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงานจางสําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  1  กรกฎาคม  2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

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



 
ภาค ผนวก  ข. 

 

รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

ลงวันท่ี  1  กรกฎาคม  2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 
 

ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร ตามรายละเอียดดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก.)    
2. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือ
ทักษะเฉพาะตําแหนง(ภาค ข.) 
3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) 

100 
100 

 
100 

โดยวิธีทดสอบขอเขียน(ปรนัย) 
โดยวิธีทดสอบขอเขียน(ปรนัย) 
 
โดยวิธีการทดสอบทักษะ 
ประสบการณ และการสัมภาษณ 

รวม 300  
 
 

ข้ันตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก.) โดยวิธีการสอบขอเขียน(ปรนัย) จํานวน  50 ขอๆละ 100 คะแนน   
ความรู(ความรูในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะจาง) ดังนี้ 

(1) เปนการทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษาไทย โดยการอานจับใจความ การสรุปความ การ
ตีความ การขยายความจากขอความสั้นๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือ
กลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค คําศัพท หรือการทดสอบอยางอ่ืน
ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความสามารถดานภาษาไทย 
 (2) การวิเคราะหและสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล ความสามารถในการวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน 
เชน สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตาง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เปนตน 
 (3) เหตุการณปจจุบันดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 (4) วิชาคณิตศาสตร 

(5) วิชาภาษาอังกฤษ  ทดสอบความรูและความสามารถภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน ทางการอาน  
การสรุปความการตีความ และความเขาใจสาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน  
 

2. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข.)   โดยวิธีการสอบขอเขียน(ปรนัย) จํานวน   
50 ขอๆ ละ 100 คะแนน    

(1) วิชาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ เปนการทดสอบความพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ ในเรื่องดังตอไปนี้  
                - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
                - พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  

     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
       พ.ศ. 2542  

                - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
              - ระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  

.../(2) ความรูในการบริหาร…. 
 



 
-2- 

 
(2) ความรูในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเรื่องดังตอไปนี้ 
    - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2526  
    - การอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย  
    - มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    - มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยูของกรมอนามัย 
(3) ความรูและทักษะในการดูแลเด็ก เชน จิตวิทยาเด็ก พัฒนาการเด็ก คุณธรรม หรือหลักธรรมในการดูแล

เด็ก 
(4) ความสามารถและทักษะเฉพาะบุคคลจําเปนในการปฏิบัติงาน 
 

3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค.)    โดยการทดสอบทักษะประสบการณและสัมภาษณ  
คะแนน   100  คะแนน  
     (1) ทดสอบทักษะประสบการณโดยใหสาธิตการจัดประสบการณ ทักษะการควบคุมชั้นเรียน  

(2) วิธีการสอบสัมภาษณในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และประสบการณในการทํางานและพฤติกรรมดานอ่ืนของผูสมัครและ
สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ 
ประสบการณ ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และสุขภาพอนามัย เปนตน    
  
 

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



 
 

 

ภาค ผนวก  ข. 
หลักเกณฑและวิธีการเลอืกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ   ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1. ความรู(ความรูในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะจาง) 
    ๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล            
          เปนการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล ในเรื่อง
ดังตอไปนี้  
          (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในขอความ หรือเรื่องราว  
          (2) ความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม  เชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศ
ไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี ๑๒ เปนตน  
          (3) ความสามารถในการหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงท่ี                
นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน  
          (4) ความสามารถในการวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน เชน             
สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตาง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
เปนตน 
    1.2 วิชาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
เปนการทดสอบความพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่อง
ดังตอไปนี้  
          (1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
          (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534            
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
          (3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
          (5) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
          (6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3.9 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546  
          (7) พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต               
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
         (8) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว าดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526               
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    1.3 วิชาภาษาไทย เปนการทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดย
การอาน จับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากขอความสั้น ๆ 
หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคํา 
ประโยคหรือขอความสั้นๆ การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค และ
คําศัพท 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบขอเขียน 
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สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

      1.4 วิชาภาษาอังกฤษ  
          เปนการทดสอบความรูและความสามารถภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน 
ทางการอาน การสรุปความ การตีความ และความเขาใจสาระสําคัญของ
ขอความในระดับเบื้องตน 
2. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม100คะแนน) 
    (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
    (2) พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
        พ.ศ. ๒๕๕๑  
    (3) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
    (4) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  
    (5) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
    (6) ความรูเก่ียวกับงานดานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ  
        การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย  
    (7) ความรูในการจัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมสนับสนุน 
        การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม  
    (8) ความรูในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑทาง  การศึกษา  
         และจัดทามาตรฐานสถานศึกษา  
    (9) ความรูท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของตําแหนง 
3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
    (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ประเมินผูสมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางานของผูสมัครสอบและ
สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มและสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และสุขภาพอนามัย เปนตน 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 

โดยวิธี  สอบขอเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 300  

 
หมายเหตุ   ผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60 
 
 
 
 
 
 


