ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแยก
เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
…………………………………..
ตามหนั งสือสานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว319 ลงวัน ที่ 7
ตุลาคม 2558 ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากาหนดวันหยุดราชการ ประจาปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็นกรณี พิเศษแล้ว กาหนดให้
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแยก อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจมาตรา 15 และมาตรา 25 ตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 2542 ประกอบกับ ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์เกีย่ วกับพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง ผูด้ แู ลเด็กเล็ก
จานวน 4 อัตรา
(รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสาหรับพนักงานส่วนตาบล
๕) ไม่เป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิน่ หรือสมาชิก
สภาท้องถิน่
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
/.......สาหรับพระภิกษุ
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ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/ ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๐๑
และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
หมายเหตุ ผู้ทผี่ ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผูบ้ ริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับรับสมัคร
แต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
วันที่ 27 เมษายน 2559 – 12 พฤษภาคม ๒๕๕9 ในวันและเวลาราชการ
(เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) ณ งานบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าแยก อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗24-4506
๓.๒ หลักฐานที่ตอ้ งพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.5 X 1 นิ้ว
ถ่ายครัง้ เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน ๓ รูป
(2) สาเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่า
เป็นผู้มวี ฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้ จะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาจากผู้มีอานาจอนุมตั ิ ภายในวันปิดรับสมัคร
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(4) สาเนาใบทหารกองเกินสาหรับผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันทีต่ รวจร่างกายจนถึงวันสมัคร
(6) หลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชือ่ สกุล ทะเบียนสมรส
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชือ่ กากับไว้ดว้ ย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ตาแหน่ง ผูด้ แู ลเด็กเล็ก
จานวน 100.- บาท
๓.๔ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผูม้ คี ุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง้ ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒกิ ารศึกษาไม่ตรงตาม
/.....การประกาศรายชื่อ
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สมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถอื ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรครัง้ นี้เป็นโมฆะ สาหรับผู้นนั้ ตัง้ แต่ตน้
๔. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแยก จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิรบั การประเมินสมรรถนะ ใน
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๕9 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแยก และกาหนดการสอบ
ประเมินสมรรถนะ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าแยก อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รบั คะแนน ในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชือ่ ผู้ผา่ นการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแยก จะประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน
ที่สอบได้ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๕9 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแยก โดย
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป เมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะทาสัญญาจ้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแยกกาหนด
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9
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(รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ที่สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาและได้รับค่าตอบแทนดังนี้
ตาแหน่งผูด้ ูแลเด็กเล็ก
- ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยจะต้อง
ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมแลสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และคุณ ลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้หรือได้รับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ
9,000.- บาท
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
๑. ความรู้
(ความรู้ในหลักวิชาการทีเ่ กี่ยวกับงานในหน้าที่
ของตาแหน่งที่จะจ้าง)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
๒. ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะสาหรับงาน
ที่จะจ้าง)
๒.๑ มีทกั ษะความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
๒.๒ มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
๓.๕ ประสบการณ์
รวม
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๑. ความรู้
๒. ความสามารถและทักษะเฉพาะ
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล

คะแนนเต็ม
๕๐

วิธีการประเมิน
โดยวิธี สอบข้อเขียน

๕๐
โดยวิธี สอบข้อเขียน

๑๐๐

โดยวิธี สอบสัมภาษณ์

๒๐๐

(เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.)
(เวลา ๑๐.๒๐ น. - ๑๒.๐๐ น.)
(เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป)

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 เมษายน ๒๕๕9
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑. ประเภทพนักงานจ้าง

ทั่วไป

๒. ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
๒.1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ให้มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมแลสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. ระยะเวลาในการจ้าง

ปีงบประมาณ ๒๕59

๔. อัตราว่าง

4

๕. ค่าตอบแทน

9,000.- บาท

อัตรา

๑. สิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗

…………………………………………….

