
 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป นพนักงานจ�าง 

......................................................... 
 
ด�วยองค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  มีความประสงค
จะรับ 

สมัครบุคคลเพื่อจัดจ�างเป%นพนักงานจ�างทั่วไป สังกัดองค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง อาศัยอำนาจตามความนัย
มาตรา 22 และมาตรา 26 วรรคท�าย แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถิ่น  พ.ศ. 2542 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ�าง ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2547  (และที่แก�ไขเพิ่มจนถึงป7จจุบัน)  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
และเลือกสรรเป%นพนักงานจ�าง  โดยมีรายละเอียด  ดังต�อไปนี้ 
 

      1. ประเภทของพนักงานจ�าง  ช่ือตำแหน�ง  และรายละเอียดการจ�าง 
               สำนักปลัด 

1. พนักงานจ�างท่ัวไป ปฏิบัติหน�าท่ีผู�ดูแลเด็ก 
           2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 
              2.1 คณุสมบัติท่ัวไป 
          1. มีสัญชาติไทย 
          2. มีอายุไม�ต่ำกว�า  18  ปAบริบูรณ
 และไม�เกิน  60  ปA 
                   3. ไม�เป%นบุคคลล�มละลาย 
          4. ไม�เป%นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถหรือจิตฟ7EนเฟFอนไม�
สมประกอบ  หรือเป%นโรคตามท่ีกำหนดไว�ในประกาศกำหนดโรคท่ีเป%นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น สำหรับพนักงาน
ส�วนตำบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป%นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป%นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง         
          5. ไม�เป%นผู�ดำรงตำแหน�งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
          6. ไม�เป%นผู�ดำรงตำแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหารท�องถ่ิน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน   
                   7. ไม�เป%นผู�เคยต�องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด  ให�จำคุกเพราะการกระทำความผิด 
ทางอาญาเว�นแต�เป%นโทษสำหรับความผิดท่ีได�กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
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                  8. ไม�เป%นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล�ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
         9. ไม�เป%นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 
         2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน�ง 
                     ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน�งตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร  
แนบท�ายประกาศนี้   
        

3. การรับสมัครเอกสารหลักฐานท่ีใช�ในการสมัคร 
              3.1 วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ผู�ประสงค
จะสมัคร  ให�ยื่นใบสมัครด�วยตนเองได�ท่ี  องค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง  
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต�วันท่ี  11 – ๑9 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว�างเวลา 08.30 - 16.30 น.     
เว�นวันหยุดราชการ  สำหรับใบสมัครให�ติดต�อขอรับในวันท่ีสมัคร 
      3.2 หลักฐานท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ�ายหน�าตรง  ไม�สวมหมวก  และไม�ใส�แว�นตาดำ ถ�ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๑ นิ้ว ถ�ายไว�ไม�
เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปOดรับสมัคร)         จำนวน ๓ รูป 
  (๒) สำเนาทะเบียนบ�าน       จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน ๑ ฉบับ 

         (๔) สำเนาหลักฐานวฒุิการศึกษา      จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๕) ใบรับรองแพทย
จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนท่ีแสดงว�าไม�เป%นโรคท่ี
ต�องห�ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  หรือตามประกาศท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตำบลกำหนด 
ปรากฏตามข�อ ๒.๑ (๔) ซ่ึงออกให�ไม�เกิน ๑ เดือน  นับแต�วันท่ีตรวจร�างกาย    จำนวน  ๑  ฉบับ 
  (6) สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต
 (เฉพาะผู�สมัครตำแหน�งพนักงานขับรถยนต
) จำนวน  1  ฉบับ 
  (7) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช�น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล หนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงานจากหน�วยงานหรือส�วนราชการเดิม หรือจากหน�วยงานเอกชน (ถ�ามี) 
   3.3 ค�าธรรมเนียมการสมัคร 
       1. พนักงานจ�างท่ัวไป  จำนวน  50  บาท (ห�าสิบบาทถ�วน) (ค�าสมัครจะไม�มีการคืนในทุกกรณี) 
          3.4 เง่ือนไขในการสมัคร 
      ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป%นผู�มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียด
ต�าง ๆ ในใบสมัครพร�อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู�สมัครไม�ว�าด�วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน�งท่ีสมัครอันเป%นผลทำ
ให�ผู�สมัครไม�มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล�าวหากตรวจสอบพบเมื่อใด ให�ถือว�าการรับสมัครและการได�
เข�ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ถือเป%นโมฆะ สำหรับผู�นั้น ต้ังแต�ต�น 
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4. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิรับการสรรหา และกำหนดวันเวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
   ๔.๑ ประกาศรายช่ือและหมายเลขประจำตัวผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี  20 

พฤศจิกายน  256๒  ณ  ท่ีทำการองค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  
    ๔.๒ กำหนดการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  21  พฤศจิกายน 2562  ณ ท่ีทำการองค
การบริหาร
ส�วนตำบลบ�านซ�ง  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีหลักเกณฑ
ดังนี้ 

 1) สอบคัดเลือกภาควิชาความรู�ความสามารถท่ัวไป  และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการ
ปฏิบัติงานขององค
การบริหารส�วนตำบล  ในวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ ท่ี
ทำการองค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  

 2) สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ (เฉพาะตำแหน�งตามรายละเอียดแนบท�ายประกาศฯ)  ในวันท่ี 21  
พฤศจิกายน 2562  เวลา 11.00 น.-12.00 น.  ณ  ท่ีทำการองค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง  อำเภอคำชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร 

3) สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน�ง (สอบสัมภาษณ
)  ในวันท่ี  21  พฤศจิกายน   
2562  เวลา 13.00 น. เป%นต�นไป ณ ท่ีทำการองค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง  อำเภอคำชะอี  จังหวัด
มุกดาหาร   

 

5. หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
               ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ
การประเมิน  ตามรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครแนบท�ายประกาศนี้  
 

 6. หลักเกณฑ�การตัดสิน 
               (๑) คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยยึด

หลักสมรรถนะ ความเท�าเทียมในโอกาสและประโยชน
ของทางราชการ ความรู�ความเสมอภาคและความเป%นธรรม
เป%นหลัก 

(๒) ผู�ท่ีผ�านการคัดเลือกจะต�องได�รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม�ต่ำกว�าร�อยละ 60  โดย
การดำเนินการจ�างจะเป%นไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได� 

(๓) การขึ้นบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมสูงสุดลง
มายังผู�สอบผ�านท่ีได�รับคะแนนต่ำกว�าตามลำดับ กรณีท่ีมีผู�ผ�านการเลือกสรรได�คะแนนรวมเท�ากันจะให�ผู�ท่ีผ�านการ
เลือกสรรได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน�งมากกว�าเป%นผู�อยู�ในลำดับที่สูงกว�าถ�าได�รับคะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน�งเท�ากัน ก็ให�ผู�รับเลขประจำตัวสอบก�อนเป%นผู�อยู�ในลำดับท่ีสูงกว�า 

(๔) บัญชีรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร กำหนดให�บัญชีมีอายุใช�ได�ไม�เกิน ๑ ปA แต�ถ�ามี
การสรรหาและเลือกสรรในตำแหน�งเดียวกันนั้นอีก และได�ข้ึนบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรได�ในตำแหน�ง
เดียวกันใหม�แล�ว บัญชีผู�ผ�านการเลือกสรรในตำแหน�งดังกล�าวในครั้งก�อนเป%นอันยกเลิก 
 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรร 
องค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง จะประกาศรายชื ่อผู �ผ�านการสรรหาและเลือกสรรในวันที ่ 24 

กุมภาพันธ� 2563  โดยจะปOดประกาศไว�  ณ  ท่ีทำการองค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง  อำเภอคำชะอี  จังหวัด
มุกดาหาร ตามลำดับคะแนนท่ีสอบผ�าน 
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องค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง จะข้ึนบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรรได�เป%นเวลา ๑ ปA นับต้ังแต�วันประกาศผล
การคัดเลือกและบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรรได�ครั้งนี้เป%นอันยกเลิก ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง 

 ๗.๑ ผู�ผ�านการเลือกสรรได�ขอสละสิทธิ์รับการจ�างในตำแหน�งท่ีผ�านการเลือกสรรได� 
 ๗.๒ ผู�ผ�านการเลือกสรรไม�มารายงานตัว เพ่ือรับการจ�างภายในเวลาท่ีกำหนด 
 ๗.๓ ผู�ผ�านการเลือกสรรมีเหตุไม�มาปฏิบัติหน�าท่ีได�ตามกำหนดเวลาท่ีจะจ�างในตำแหน�งท่ีผ�านการ

เลือกสรรได� 
 ๗.๔ องค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง ขอสงวนสิทธิประกาศยกเลิกบัญชีก�อนกำหนดได�โดยมิต�อง

แจ�งให�ทราบล�วงหน�า ในกรณีองค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง ประกาศให�มีการสรรหาและเลือกสรรขึ้นใหม�ใน
ตำแหน�งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้แล�วแต�กรณี 
       

8. การทำสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
๘.๑ องค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง  จะสั่งจ�างผู�ท่ีได�รับการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับท่ี

ประกาศข้ึนบัญชีไว� ท้ังนี้ต�องหลังจากท่ีคณะกรรมการพนักงานส�วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร (ก.อบต.จังหวัด) ให�
ความเห็นชอบแล�ว 

  ๘.๒ ระยะเวลาในการจ�าง สัญญาจ�างมีกำหนดระยะเวลาไม�เกิน ๑ ปA และจะต�องผ�านการประเมินผล
การปฏิบัติงานในรอบปAที่ผ�านมา เพื่อทำสัญญาจ�างในปAต�อไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตำบล
มุกดาหาร  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และในการจ�างผู�ใดขาดคุณสมบัติ
หรือคุณสมบัติไม�ตรงตามกำหนด องค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง  อาจถอนรายชื่อผู�นั้นออกจากบัญชีผู�ผ�านการ
เลือกสรร  ผู�ผ�านการเลือกสรรจะต�องมาทำสัญญาจ�างกับองค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง ภายใน ๗ วัน นับแต�วันท่ี
ได�รับแจ�งเป%นหนังสือ ถ�าไม�มาถือว�าสละสิทธิ์ในการสรรหาในครั้งนี้  

9. อัตราค�าตอบแทน 
                    พนักงานจ�างท่ัวไป จะได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท (-เก�าพันบาทถ�วน-)  และสิทธิ
หรือประโยชน
อ่ืนตามท่ีระเบียบ  กฎหมายกำหนด   
 

   จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2563 
 

 
              (นายนิราศ  พันธ
ทอง) 
                                   นายกองค
การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง 
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รายละเอียดแนบท�ายประกาศองค�การบริหารส�วนตำบลบ�านซ�ง 

เรื่องรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป นพนักงานจ�าง 
ลงวันท่ี  31 มกราคม 2563 

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

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน�ง 
           

1. ช่ือตำแหน�ง พนักงานจ�างท่ัวไป ผู�ดูแลเด็ก 
 

1.1 หน�าท่ีและความรับผิดชอบของตำแหน�ง 
 ปฎิบัติหน�าที่หลักเกี่ยวกับช�วยการจัดประสบการณ
เรียนรู� การส�งเสริมการเรียนรู� พัฒนาผู�เรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) 
1.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ
เรียนรู� และส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนด�วยวิธีการท่ี

หลากหลาย โดยเน�นผู�เรียนเป%นสำคัญ 
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
 และ

คุณลักษณะตามวัย  
3.ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) 
4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช�วยเหลือผู�เรียน 
5.ปฏิบัติงานความร�วมมือกับเครือข�ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6.ทำนุบำรุง ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล�งเรียนรู� และภูมิป7ญญาท�องถ่ิน 
7.ความร�วมมือกับผู�ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร�วมกันพัฒนาผู�เรียนตามศักยภาพ 
8. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน�ง 
 ๑. วุฒิการศึกษาไม�ต่ำกว�า ปวช.หรือเทียบเท�า มีความรู�ความสามารถอย�างเหมาะสมในการ

ปฏิบัติหน�าท่ี 
 ๒. ไม�เป%นผู�ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร�องในศีลธรรมอันดี 
 ๓. มีสุขภาพแข็งแรง 
 ๔. มีสุขภาพจิตดีไม�เป%นผู�วิกลจริต หรือจิตฟ7EนเฟFอนไม�สมประกอบและไม�เป%นผู�ติดยาเสพติด 
 ๕. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด�านจิตใจอารมณ
สังคมมีความตั้งใจ

ปฏิบัติงาน 
๓. ค�าตอบแทน 
 ได�รับอัตราค�าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท (-เก�าพันบาทถ�วน-)  และสิทธิหรือประโยชน
อ่ืน

ตามท่ีระเบียบ  กฎหมายกำหนด   
 
 

/4.หลักเกณฑ
... 
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4. หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู�สมัครจะต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ
 ดังนี้ 
 1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานของ

องค
การบริหารส�วนตำบล คะแนนเต็ม 50 คะแนน  โดยวิธีการสอบข�อเขียน (ปรนัย) 
 2. ภาคปฏิบัติ (การทดสอบตัวอย�างงาน) คะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยวิธีปฏิบัติทดสอบการใช�

งานคอมพิวเตอร
  
                     3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน�ง (สอบสัมภาษณ
) คะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยวิธีการ
สัมภาษณ
 (สอบสัมภาษณ
) 
  รวมท้ังส้ิน  100  คะแนน 
 
 
  


