
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือส่ังจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

 

………………………………………………………………….. 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  ประสงค์จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือสั่งจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า  ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  1  อัตรา 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสงขลา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  8   กรกฎาคม  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  ข้อ  4, 18 , 19  และข้อ  20  
หมวด 4  การสรรหาและเลือกสรร  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือสั่งจ้าง และแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1.  ตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สําหรับผู้มีทักษะ)   จํานวน   1   อัตรา     
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ดังนี้ 
 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
  (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ                     
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(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
              2.2.1  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (สําหรับผู้มีทักษะ)  

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะเฉพาะของบุคคล ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ  
โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะ
เฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
 
3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดกองการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาหว้า  อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.  ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) และระยะเวลาการจ้าง 
  ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้  จะได้รับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง)  ในอัตราเดือนละ 9,400  บาท ระยะเวลาการจ้าง
คราวละไม่เกิน   4  ปี 

5.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก   พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ระหว่างวันท่ี  
10 มีนาคม  2559  ถึงวันท่ี  18 มีนาคม 2559   ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา   ในวันและเวลาราชการ  (รวมเวลาพักเท่ียง) 

 

6.  เอกสารหลักฐานท่ีย่ืนในวันสมัคร 
  (1)  หนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
  (2)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสําเนา  1  ฉบับ 
  (3)  บัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมสําเนา  1  ฉบับ 
  (4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

               6 เดือน  จํานวน  3   รูป 
  (5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง ข้อ 7(4) แห่งระเบียบ 

     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ. 2536 ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  3  เดือน  นับแต่วันตรวจ 
     ร่างกาย จํานวน 1  ฉบับ 
(6)  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น   ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   ทะเบียนสมรส   ทะเบียนหย่า  ใบรับรองคุณวุฒิพิเศษ  

               พร้อมสําเนา  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 
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7.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
  - ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก   คนละ  50   บาท 
 
8.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ในวันท่ี 21 มีนาคม  
2559  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า  หรือ  www.nawa.go.th  

9.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  จะทําการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
                1)   ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป     (คะแนน  100  คะแนน) 

          ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยคํานึงถึงระดับความรู้และความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่ง  ดังนี้ 
  -   ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล   โดยใช้ข้อมูลทางการเมือง  ทางเศรษฐกิจ  ทาง
สังคม  หรือความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันอันเก่ียวข้องกับความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
  -    ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ  
หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากคําหรือกลุ่มคํา  ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ  หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม 

                   2)  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนน  100 คะแนน ) 
  -  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   จนถึงปัจจุบัน 
  - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  - มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   - ความรู้ในเรื่องการศึกษาและความรู้ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง 
 

                 3)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   สอบสัมภาษณ์  ( คะแนน  100  คะแนน ) 
          พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานและ
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ ท้ังนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  
เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ 
เป็นต้น   

9.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนในแต่ละภาค  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60                                                                                 

10.  การประเมินผลการสอบคัดเลือกและการข้ึนบัญชีท่ีสอบคัดเลือกได้ 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้าจะประกาศรายชื่อผู้ท่ีสอบคัดเลือกโดย
เรียงลําดับท่ี จากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนน
สัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้ายังได้เท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า 
  การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะมีอายุไม่เกิน 1 ปี  นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือสั่งจ้าง
และแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตําบลจะมีการสอบคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงาน
จ้างในตําแหน่งเดียวกันนี้อีก  และได้มีการข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ใหม่แล้ว  ให้ถือว่าบัญชีข้ึนไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 
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11.  การส่ังจ้างและแต่งตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า  จะสั่งจ้างและแต่งต้ังผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้ตามลําดับท่ีท่ีได้ประกาศข้ึน
บัญชีไว้   และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ท่ีได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานจ้าง 
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามท่ีกําหนด   ท้ังนี้หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีกําหนด    องค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้าอาจถอนรายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกได้ 
         ผู้สนใจสามารถติดต่อและขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  ณ   ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า   
หรือ www.nawa.go.th  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์  074-536620 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ   วันท่ี   2  มีนาคม   พ.ศ. 2559 
 
 
                                                                     ประทีป  ไชยยอด 
 
                       (นายประทีป   ไชยยอด)    
                                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า 
ลงวันท่ี   2  เดือนมีนาคม   พ.ศ.  2559 

กําหนดดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 
 

ข้ันตอน กิจกรรม วันดําเนินการ เวลา หมายเหตุ 
1 
2  
3 
4 
5 
6 
7 
 

ประกาศการรับสมัครสอบ 
รับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ  
สอบข้อเขียน (ภาค ก,ข)   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)    
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
 

 2-9  มีนาคม  2559 
  10-18 มีนาคม 2559 

21  มีนาคม 2559 
 23  มีนาคม 2559 

    23  มีนาคม 2559 
    24  มีนาคม 2559 
    25  มีนาคม 2559  

 

- 
08.30-16.30 น. 
13.00 น.เป็นต้นไป 
08.30 น.เป็นต้นไป 
13.30 น. เป็นต้นไป  
10.30 น.เป็นต้นไป 
13.00 น.เป็นต้นไป 

 

 

 
 
หมายเหตุ   ภาค  ก       หมายถึง ความรู้ความสามรถท่ัวไป 
  ภาค  ข       หมายถึง ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 
  ภาค  ค       หมายถึง ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง( สัมภาษณ์)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


