
    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาแก 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีทักษะ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาแก  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัด ส านักปลัด
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 18 ก าหนดให้
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียม และประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และความโปร่งใสเพ่ือรองรับการตรวจสอบ                
ตามทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 19 (6) โดยวิธีการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การตรวจสอบกับบุคคล
ที่อ้างอิงตามความเหมาะสม ดังรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้ ต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)  
จ านวน ๑ อัตรา    
  ๑. ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีทักษะ  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (สัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี)
จ านวน  1  อัตรา 

- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท รวม 11,400.- บาท 

 ๒.  คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ เบื้องต้น ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ข้อ 4 ดังนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และต้องไม่เกิน  ๖๐  ปี เว้นแต่พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุ ไม่เกิน 70 ปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด                
ลหุโทษ 

(๘) ไ ม่ เ ป็ น ผู้ เ ค ย ถู ก ล ง โ ท ษ ใ ห้ อ อ ก   ป ล ด อ อ ก  ห รื อ ไ ล่ อ อ ก จ า ก ร า ช ก า ร                         
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ในวันท า
สัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแก ตามประกาศรายชื่อ
ขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก 

        /ส าหรับพระภิกษุ... 



 

-๒- 

 ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวชในศาสนาใด ๆ ไม่รับสมัครสอบและไม่ให้เข้าสอบ  
ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501                     

และตามความในข้อ 5   ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  

แต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้ 

 4.  การรับสมัคร 
  4.๑  วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ 
          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอและยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง  ตั้งแต่วันที่   7  เดือน  มีนาคม  ๒๕65  ถึงวันที่   
18   เดือน  มีนาคม  ๒๕65  ในวันและเวลาราชการ 
  4.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

(๑)  ส าเนาวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  พร้อมรับรอง 
 ส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๒)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน                  
 ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 

(๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     อย่างละ  ๑   ฉบับ 
(4)  ส าหรับผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วให้น าใบทหารกองเกิน พร้อมส าเนาลงลายมือ 
      ชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

                            (5)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน   ๑   เดือน  จ านวน  ๑  ฉบับ  
   (6)  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน  จ านวน  ๑  ฉบับ  

(7)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  (ถ้าม)ี  เช่น ทะเบียนสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
                   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   
  4.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อ งครบถ้วน  ในกรณีที่มี                    
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบ
เมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเข้ารับเลือกสรรและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

5.  ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
      พนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีทักษะ ต าแหน่งละ  ๑๐๐.-  บาท โดยช าระเงินพร้อมกับการยื่น  
ใบสมัคร  ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะเรียกคืนไม่ได้      

 6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือก 
      6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบใน วันที่ 21 มีนาคม ๒๕65  ณ  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาแก 

6.2 ก าหนดสอบ… 
 



       
-๓- 

6.2 ก าหนดสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง สัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

 7.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ            
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

8.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ  ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 9.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 
        9.1 องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ
ที่ได้ใน  วันที่  24  เดือน  มีนาคม ๒๕65   ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก  (บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
ส านักงาน) หรือทางเว็บไซต์  http://www.nakae-lampang.go.th     

9.2 การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  นับแตว่ันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามี
การสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิก 

 10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
            ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีทักษะ ตามต าแหน่ง
ที่ประกาศรับสมัครและได้รับอัตราค่าตอบแทนตามที่ก าหนดและให้มาท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วน                 
ต าบลนาแก ตามล าดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ตามประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีทักษะ หรือตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปางก าหนด 
 
   ประกาศ ณ  วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒565 
 
 
 
 

            (นายวิทยา   ธิชูโต) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nakae/


 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.  พนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีทักษะ ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งจะระบุถึง
ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  และวุฒิการศึกษามัธยมตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ             
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๒.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                       
และคุณลักษณะตามวัย 
   ๓.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
   ๔.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   ๕.  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ๖.  ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๗.  ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้  
        -  เวลา 09.00 – 10.30 น.  
      ภาค  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
               (๑)  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
               (๒)  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องต่าง ๆ 
    -  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  
       ภาค  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งโดยน าเสนอข้อมูลและวิสัยทัศน์โดยการ
สัมภาษณ์  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (๑)  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
    (๒)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   
    (๓)  คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล  ซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

 

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


