
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  

เรื่อง  แก้ไขการรับสมัครบคุคลเพ่ือสรรหาและการเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
………………………………….. 

ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว319  ลงวันที่ 7  
ตุลาคม  2558 ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาก าหนดวันหยุดราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมเป็นกรณีพิเศษแล้ว ก าหนดให้
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ  นั้น 
    องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวดัสระแกว้  ประสงค์จะรบั
สมัครบคุคลเพ่ือจดัจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจมาตรา 15 และมาตรา 25 ตาม
พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ 2542 ประกอบกบั ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวดัสระแก้ว เรื่องหลกัเกณฑ์เกีย่วกับพนกังานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที ่ ๒๕  มถิุนายน  ๒๕๔๗   จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
การเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง  โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 

       1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  
              ต าแหนง่  ผูด้แูลเด็กเล็ก                                จ านวน  4  อัตรา 
          (รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมคัรแนบท้ายประกาศนี้) 
 

          ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
            ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
                              ๑)  มีสัญชาติไทย 
            ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
             ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
             ๔)  ไมเ่ปน็ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้   ไร้ความสามารถ   
หรือจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลกัษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรบัพนักงานสว่นต าบล 
            ๕)  ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมอืง 

6) ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิน่หรอืสมาชกิ 
สภาท้องถิน่ 

7) ไม่เปน็ผู้เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สุด ใหจ้ าคุกเพราะกระท า 
ความผดิทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
             ๘)   ไม่เปน็ผู้เคยถกูลงโทษใหอ้อก   ปลดออก   หรือไล่ออกจากราชการ   
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ 
    

/.......ส าหรับพระภิกษุ 
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ส าหรบัพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนกับวชในศาสนาใด ๆ ไมร่ับสมคัรสอบและไม่ใหเ้ข้าสอบ  
ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรฐัมนตร ีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/ ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถนุายน ๒๕๐๑  
และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘ 

 

หมายเหตุ ผู้ทีผ่่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไมเ่ป็นผู้ด ารง 
ต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง เจา้หน้าที่ในพรรคการเมอืง ผูบ้ริหารท้องถิ่น คณะผู้บรหิาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรอืลูกจ้างสว่นราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรอืพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกบัรับสมคัร
แต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ๓. การรับสมัคร 
      ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
             วันที่  27 เมษายน 2559 – 12  พฤษภาคม  ๒๕๕9  ในวนัและเวลาราชการ  
(เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)  ณ   งานบริหารงานบคุคล  ส านกังานปลดั   ที่ท าการองค์การบรหิารส่วน
ต าบลทา่แยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวดัสระแก้ว    ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗24-4506   
     ๓.๒  หลกัฐานที่ตอ้งพร้อมใบสมัคร  
   ผู้สมัครต้องยืน่ใบสมัครพร้อมเอกสารและหลกัฐาน ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑.5 X 1 นิ้ว    
ถ่ายครัง้เดียวกนัไมเ่กิน  ๑  ปี  นับถงึวนัปดิรบัสมัคร  จ านวน  ๓  รูป 

(2) ส าเนาใบประกาศนียบัตร  หรือระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่า 
เป็นผู้มวีฒุิการศึกษาตรงกับต าแหนง่ที่สมคัรคดัเลือก    ทั้งนี้   จะต้องส าเร็จการศึกษาและไดร้ับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมตัิ    ภายในวนัปิดรับสมัคร     

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
จ านวน  ๑  ฉบับ   

(4)  ส าเนาใบทหารกองเกนิส าหรับผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว จ านวน  ๑ ฉบับ 
(๕)  ใบรับรองแพทย ์   แสดงวา่ไมเ่ปน็โรคต้องหา้มตามกฎ  ก.พ.  ฉบับที่  ๓  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  นับแตว่ันทีต่รวจร่างกายจนถึงวันสมัคร 
(6) หลักฐานอืน่ ๆ (ถ้าม)ี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตวั ชือ่สกุล ทะเบียนสมรส   
 

ทั้งนี้  ในหลกัฐานทุกฉบบั  ให้ผู้สมัครเขียนค ารบัรองส าเนาถูกตอ้งและลงชือ่ก ากบัไว้ดว้ย    
    ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
 - ต าแหนง่  ผูด้แูลเดก็เล็ก         จ านวน  100.-  บาท 
   ๓.๔  ผู้สมคัรเข้ารบัการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบ  ในการตรวจสอบ

และรบัรองตนเองว่าเป็นผูม้คีุณสมบตัิเฉพาะต าแหนง่ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทัง้ยื่นหลกัฐานในการสมคัรใหถู้กต้อง  ครบถ้วน  ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัครไมว่่าด้วยเหตผุลใด ๆ หรือคุณวุฒกิารศกึษาไมต่รงตาม 

   
 /.....การประกาศรายชื่อ 
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คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไมม่ีสิทธิสมัครตามประกาศรบั 
สมัครดังกลา่ว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถอืว่าการรับสมัครและการไดเ้ข้ารบัการสรรหาและ
การเลือกสรรครัง้นี้เป็นโมฆะ  ส าหรบัผู้นัน้ตัง้แต่ตน้ 

 

 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี  
ในการประเมินสมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยก  จะประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิรบัการประเมนิสมรรถนะ  ใน
วันศุกร์ที่  13 พฤษภาคม  ๒๕๕9 ณ  ที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลท่าแยก  และก าหนดการสอบ
ประเมินสมรรถนะ   ในวันจันทร์ที่  16  พฤษภาคม  ๒๕๕9  ณ ห้องประชมุที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว   
 

  ๕. หลักเกณฑ์และวธิีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องไดร้ับการประเมนิสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอยีด
เกี่ยวกบัการรับสมัครแนบทา้ยประกาศนี้   
 

 ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าผ่านการเลอืกสรรจะต้องเปน็ผู้ที่ได้รบัคะแนน  ในการประเมินสมรรถนะไมต่่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐  โดยการด าเนนิการจดัจ้างจะเปน็ไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชือ่ผู้ผา่นการเลอืกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยก  จะประกาศรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรรตามล าดบัคะแนน
ที่สอบได้  ในวนัอังคารที ่  17  พฤษภาคม  ๒๕๕9  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  โดย
บัญชีรายชื่อดงักล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสดุผลไป  เมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๑  ป ี  นับวนัขึ้นบัญช ี 
หรือนับแตว่ันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลกัษณะงานเดียวกันนี้ใหม ่ แล้วแตก่รณี 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
          ผู้ผ่านการเลือกสรรจะท าสัญญาจ้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกก าหนด 

    
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  4  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
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(รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ที่สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาและได้รับคา่ตอบแทนดังนี้ 
 ต าแหน่งผูดู้แลเดก็เล็ก 

- ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
                 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยจะต้อง
ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมแลสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
          ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                  1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการ            
     หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                  ๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และคุณ ลักษณะตามวัย 
                  ๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                  ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
                  ๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                  ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
         ไดร้ับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้หรือได้รับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
               อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป 
ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ        9,000.- บาท     
 ระยะเวลาการจ้าง   1 ปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง  
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังน้ี 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู ้
 (ความรู้ในหลักวิชาการทีเ่ก่ียวกับงานในหน้าที่
ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
     ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     ๑.๒ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

๕๐  
โดยวิธี  สอบข้อเขียน 

๒. ความสามารถ  หรือทักษะเฉพาะ 
(ความสามารถ หรอืทักษะเฉพาะส าหรับงาน 
ที่จะจ้าง) 
    ๒.๑ มีทกัษะความรู้ ความเข้าใจ  ในระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที ่
    ๒.๒ มีความสามารถในการปฏิบตัิงานในหน้าที ่

๕๐  
โดยวิธี   สอบข้อเขยีน   
            
            

๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๓.๑ บคุลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพรบิ 
    ๓.๓ มนุษยสัมพันธ ์
    ๓.๔ ทัศนคติ แรงจงูใจ 
    ๓.๕ ประสบการณ ์

๑๐๐ โดยวิธี   สอบสัมภาษณ์  

รวม ๒๐๐  
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังน้ี  
๑. ความรู ้    (เวลา  ๐๙.๐๐  น. -  ๑๐.๐๐  น.) 

 ๒. ความสามารถและทักษะเฉพาะ (เวลา  ๑๐.๒๐  น. -  ๑๒.๐๐  น.) 
         ๓. คุณสมบัติส่วนบคุคล   (เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป) 
 
 หมายเหตุ  เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่ 27 เมษายน  ๒๕๕9 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๑.  ประเภทพนักงานจ้าง ท่ัวไป 
 

๒.  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
 

      หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ๒.1  ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา

ผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย 
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้มี
ความพร้อมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมแลสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

๓.  ระยะเวลาในการจ้าง      ปีงบประมาณ ๒๕59 
 

๔.   อัตราว่าง   4 อัตรา 
 

๕.   ค่าตอบแทน  9,000.-  บาท 
  

๑. สิทธิประโยชน์       
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 

พนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๗   และ   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสระแก้ว  ลงวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗   
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 


