ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-------------------------------------ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลนางตะเคี ย น อำเภอเมื อ งสมุ ท รสงคราม จั งหวัด สมุ ท รสงคราม
มีความประสงค์จะเปิ ดรับ สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เพื่อ
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
อาศั ย อำนาจตามความในหมวด ๔ การสรรหา และการเลื อ กสรร ข้ อ ๑๘ และข้ อ ๑๙
แห่ งประกาศคณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นตำบล เรื่ อ งมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ้ าง ลงวัน ที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๔๗ จึ งประกาศรั บ สมั ค รสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ เป็ น พนั ก งานจ้ าง ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำบลนางตะเคียน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลาดเป้ง กองการศึกษาฯ
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
ค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000.- บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 1,000.- บาท
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติระยะเวลาการจ้างและ
ค่าตอบแทนที่จะได้รับตามผนวก ก.แนบท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ 4
ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2547 ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟื อนไม่ ส มประกอบ หรือ เป็ น โรคตามที่ กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่ เป็ นลั กษณะต้องห้ ามเบื้ องต้ น สำหรับ
พนักงานส่วนตำบล ดังนี้
ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข) วัณโรคในระยะอันตราย
ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
/(5). ไม่เป็นผู้ ....

-2(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบ
ท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.)
4. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การ
บริ ห ารส่ วนตำบลนางตะเคีย น ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือ งสมุท รสงคราม จั งหวัด สมุท รสงคราม ตั้งแต่ วัน ที่
8 – 19 ตุ ล าค ม 2 5 6 4 ใน วั น แ ล ะเวล าราช ก าร ส อบ ถ าม ได้ ที่ เบ อ ร์ โ ท รศั พ ท์ 0 3 4 -7 7 0 -6 0 1
ต่อ 101
4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการรับสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
(๔) สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร)
จำนวน 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
(7) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี)
4.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รรั บ ผิ ด ชอบการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ งที่สมัครตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่ าง ๆ
ในใบสมั คร พร้ อมทั้ งยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รให้ ถู กต้ อ งครบถ้ว นในกรณี ที่ ตรวจสอบพบภายหลั งว่าผู้ ส มั ครไม่ มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ำหนดไว้ ในประกาศนี้ หรื อ ข้ อ ความที่ แ จ้ ง ไว้ ในใบสมั ค รหรื อ เอกสารที่ ใช้ ป ระกอบการสมั ค ร
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
มาตั้งแต่ต้น และจะไม่สั่งจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้างตามแต่กรณีและผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
4.4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่ งละ
100.- บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
/5.การประกาศ ....

-35. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลนฟห
างตะเคียน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 20 ตุลาคม
2564 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุ ทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม และ ทางเว็ปไซต์ www.nangthakean.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม (รายละเอียดภาคผนวก ข.)
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๖๐
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
๘.๑ จะดำเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรใน วั น ที่ 22 เดื อ น ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕64
เวลา ๐9.๐๐ น. เป็ น ต้ น ไป ณ ที่ ท ำการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลนางตะเคี ย น อำเภอเมื อ งสมุ ท รสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
๘.๒ การแต่งกายในวันสอบ
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบ มาแสดงตนในวันสอบ
๓. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๔. ต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยูห่ ากผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบเกีย่ วกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริห ารส่วนตำบลนางตะเคียน จะประกาศผลการสอบคัดเลื อก วันที่ 26 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ตำบลนางตะเคียน อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และทางเว็ปไซต์ www.nangthakean.go.th
๑๐. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 จะเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีผู้ที่สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคเหมาะสมกับตำแหน่ งมากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตำแหน่ งมากกว่าเป็ น ผู้ อยู่ ในลำดั บที่ สู งกว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
๑๐.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่
ขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการ
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

/10.3 กรณีที่มีผู้ ....
-4๑๐.๓ กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่
ยังไม่หมดอายุก็ได้
๑๑. การยกเลิกบัญชี
๑๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
๑๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในวัน
เวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
แจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันนับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
๑๑.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดวันเวลาที่แต่งตั้งใน
ตำแหน่งที่สอบได้
๑๒. การทำสัญญาจ้าง
๑๒.๑ ผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตำบลจั งหวัด สมุ ท รสงครามแล้ ว และองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลนางตะเคี ย นมี
งบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการจ้าง
๑๒.๒ ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดและถึงลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมี
วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังกล่าวในรูป
ของคณะกรรมการโดยยึ ดหลักความรู้ความสามารถความเสมอภาคและความเป็นธรรมอย่าหลงเชื่อหรือยอมเสี ย
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใด
เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรได้ทราบเพื่อจักได้ดำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64

(นายสมจิต จริยประเสริฐสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ผนวก ก.
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563
ลงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
..................................................................................
ชื่อตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
สังกัด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประเภท
พนักงานจ้างทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3-5 ปี) ให้มีความรู้
ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้า
รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3-5 ปี) แทน
บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. มีวุฒิภาวะและบุคลิกเหมาะสมทั้งด้านอารมณ์ และจิตใจ มีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรัก ความ
อ่อนโยนต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม
6. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 1,000.- บาท
รวมได้รับเงินสุทธิ เดือนละ 10,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปี

ผนวก ข.

ที่
1
2
3

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
..................................................................................
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
50
สอบข้อเขียนแบบปรนัย
ความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งหรือทักษะเฉพาะ
50
สอบข้อเขียนแบบปรนัย
ตำแหน่ง (ภาค ข)
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
100
สอบสัมภาษณ์
รวม
200

