
  

 

      

       

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รอบที่ 3 

----------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี  1 กรกฎาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียดต าแหน่งและอัตรา ดังนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) รายละเอียด ดังนี้ 

   ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเสม็ดงาม    จ านวน  1  อัตรา 
 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรร
หาและการเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันสมัคร) 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่
สังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   

       ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้  (ผนวก ก.) 
    

๓.  การรับสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

   (1)  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ งานการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว   อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 3949 8028  

   (2)  การสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง 
ต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ณ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่  8 – 18  กุมภาพันธ์  2562 ในวัน
และเวลาราชการ  

 
๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
       ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

ครบถ้วน พร้อมท้ังน าเอกสารฉบับจริง และส าเนาเอกสารโดยใช้กระดาษถ่ายเอกสารชนิด เอ 4 เท่านั้น พร้อม
ท้ัง ส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด ส าหรับใบรับรองแพทย์ใช้ฉบับจริง มายื่นในวันรับสมัคร            
(การสมัคร 1 คน สมัครได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น) รายละเอียดดังนี้ 

 

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑ ฉบับ 
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑ ฉบับ 
(3)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  

ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)    จ านวน 3 รูป 
(4)  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จ านวน  ๑ ฉบับ 
(5)  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา   จ านวน  1 ชุด 
(6) หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ไม่ต่ ากว่า 5 ปี)  (ส าหรับต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ))  จ านวน  1 ฉบับ 
(7) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบเปล่ียนช่ือตัวและช่ือสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ - 

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) และใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ฯลฯ เป็นต้น  (ถ้ามี)    
                      จ านวน  1  ฉบับ 

   ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
       ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๑๐๐ บาท  (หนึ่งร้อยบาท

ถ้วน) ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนั้น
ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจ่าย คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
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๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ

และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณี
ท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ด้วย 

 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร 

 

 (1) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (สัมภาษณ์) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์  
2562  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

 (2) ก าหนดประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) 
     ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
      (3) ก าหนดประกาศรายช่ือผลการเลือกสรร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562  ณ ท่ีท า

การองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  (ผนวก ข.) 
 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ของการ

ประเมิน  โดยจะเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 
หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาตามล าดับท่ีของผู้สมัครก่อนการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวถือ
ว่าเป็นที่สุด 
 

7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
(1)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะประกาศขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร

โดยจะเรียงล าดับท่ีจากผู้ผ่านการเลือกสรรคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนน
รวมเท่ากันให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

 (2)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็น
เวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่
กรณี 

 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
               เมื่อประกาศผลการสรรหาแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะเรียกมารายงานตัว

เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี พร้อมจัดท าสัญญาจ้างตามแบบท่ีก าหนดไม่ก่อนวันท่ี ก.อบต.จังหวัดจันทบุรีได้มีมติให้ความ
เห็นชอบการจ้าง ตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายหลักเกณฑ์ประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของ
คณะกรรมการโดยยึดหลัก “สมรรถนะ”  ความรู้  ความสามารถ  ความอุตสาหะ  ความเสมอภาค  และความ
เป็นธรรม อย่าหลงเช่ือหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้
สอบได้  และหากผู้ใดทราบเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้  โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทราบ  เพื่อจะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 
 
       
 

                        (นายสมโภชน์  ชินวงค์) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
(ผนวก ก.) 

      
เอกสารท้ายประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัว 

ลงวันที่   1 กมุภาพันธ์  2562 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 

ประเภทของพนกังานจ้าง 

1.  พนกังานจ้างตามภารกิจ 

(1)  ต าแหน่ง ผู้ดแูลเดก็(ทกัษะ) 

      หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กก่อนวัยปฐมวัยศึกษาให้มี
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก จัดท าส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ใน
การดูแลเด็กเล็ก หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1.  เพศหญิง 
2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ หรือทางอื่นท่ี ก.อบต. 

ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ (หากเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 

3.  เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
การท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่ งระบุถึง ลักษณะงาน ท่ีปฏิบั ติระยะเวลากา รปฏิบั ติงาน                      
(ไม่ต่ ากว่า 5 ปี) หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 

ระยะเวลาการจ้าง    
ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี และไม่ก่อนวนัท่ี ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบ

การจ้าง 

ค่าตอบแทน    
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,400 บาท (เก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) และค่าครองชีพ

ช่ัวคราวตามท่ีกฎหมายก าหนด 

สิทธิประโยชน์    
ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

 

 

 



  

(ผนวก ข.) 
 

เอกสารท้ายประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัว 
                              ลงวันที ่ 1 กุมภาพันธ์  2562 

        หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
            (การประเมินสมรรถนะ) 

  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
               ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ  
- ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 

    (1)  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน 

    (๒)  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี 

    (๓)  อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ จริยธรรม 
และคุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกท่วงทีวาจา     
    (4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 

    (5)  การพูดในท่ีชุมชน และการพูดกับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
    

100 

20 
 

30 
 

30 
 

10 
10 

 
โดย 

วิธีสอบสัมภาษณ ์

รวม 100  

 

 

การประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  หน้าท่ี  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ  โดยการสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความรู้เรื่องในการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวการเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม  ควา มคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณ   ไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น 
 

…………………………………………………………….. 


