
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

*********************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มี ความประสงค์
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตตาก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2564-2566)  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2547 ข้อ 4 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 
และข้อ 23 จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป (กองการศึกษาฯ) 

      -  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  1  อัตรา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 
    2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ดังนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อายุไม่เกิน 70 ปี 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ใน ประกาศก าหนด โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
            (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่
สังคม 
            (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
            (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
             (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
            (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

 
 

/(6) ไม่เป็นผู้ด ารง... 
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 (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (7) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิด

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
หมายเหตุ  คุณสมบัติตาม (5) , (6) และ (9) ไม่ใช้บังคับในข้ันตอนของการสมัครสรรหาและ

คัดเลือก แต่เม่ือจะเข้าท าสัญญาจ้างบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตาม (5) , (6) และ (9) 
 

      2.2 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า  
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ก ) ท้าย
ประกาศฉบับนี้ ห ากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามบัญชีท้ายประกาศนี้ จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 
   

  3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
สระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  ตั้งแต่วันที่  13 - 21  มีนาคม  2566  ในวันและเวลาราชการ   
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-3946-0203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                          

  4. เอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร ตามรายละเอียด ดังนี้ 
      ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงมาแสดง และส าเนาหลักฐานพร้อมรั บรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด 
มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้ 

    1. ส าเนาหลักฐานการศึกษา จ านวน  1  ฉบับ  
      2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 

    3. บัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
    4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน       

6 เดือน             จ านวน  3  รูป 
    5. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล     

ก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันรับสมัคร  จ านวน 1 ฉบับ  
    6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
    7. ให้ผู้สมัครรับรองว่าตนเอง เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับ

สมัคร   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มี
สิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 

    8. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
       -  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดังนี้ 

(1) ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  ค่าธรรมเนียม   50   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 
/5.ประกาศรายชื่อ... 
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5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า จะ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรร ในวันที่  22  มีนาคม  2566  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้าที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า และประกาศทางเว็บไซด์ www.bangsrakao.go.th  
 

  6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า จะยึดถือหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับสมัคร ซึ่งจะท าการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียนและ สอบสัมภาษณ์  
มีรายละเอียด ดังนี้   

- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (ข้อเขียน)    25   คะแนน 
  - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (ข้อเขียน) 25   คะแนน 
  - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)    50   คะแนน 
        รวม         100   คะแนน 

 

7. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า  มีก าหนดสอบ คัดเลือก ในวันที่  23 มีนาคม   

2566  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า  ดังนี้ 
           7.1 พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
             เวลา  09.00 – 12.00  น.   สอบข้อเขียน (ภาค ก , ภาค ข) 
    เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 
   

     โดยให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
(1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปร ง สวมรองเท้าหุ้มส้น 

สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน 

(2) น าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย 
(3) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

สอบโดยเคร่งครัด 
(4) ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้

รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชา
ก็ได ้
     

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
      การตัดสินว่าผู้สมัครรายใด ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางสระเก้า ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

9. การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ สรรหาและ เลือกสรร   

ในวันที่  24 มีนาคม  2566  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
สระเก้า และประกาศทางเว็บไซด์ www.bangsrakao.go.th   
 

/โดยเรียงตาม... 

http://www.bangsrakao.go.th/
http://www.bangsrakao.go.th/
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    โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งเท่ากัน ให้ ผู้ที่ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า จะข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วัน
ประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีการ
สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
      ผู้สอบแข่งขันได้ และได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

(1) ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งภายในเวลาที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง

ก าหนด 
 

10. การด าเนินการจ้าง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า จะเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งใด  วัน 

เวลาใด เพื่อด าเนินการจ้างให้เป็นไปตามอัตราว่างของต าแหน่งและความต้องการอัตราก าลังของแต่ละส่วนงาน 
และจะพิจารณาจากผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่ได้ข้ึนบัญชีไว้ และด าเนินการจ้างบุคคลที่ผ่านการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง โดยต้องท าสัญญาจ้างตามแบบต่อองค์การบริหารส่ วนต าบลบางสระเก้าก่อนเริ่มท างาน และ
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้าเรียกตัว ผู้นั้นจะต้องมารายงานตัว ท าสัญญาจ้าง และท าหนังสือค้ า
ประกัน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่มารายงานตัว และท าสัญญาจ้าง และหนังสือค้ าประกัน ภายในวันที่
ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้าจะพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ได้รับล าดับถัดไปแทน 

      องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า ด าเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์ให้แก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้ างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดทราบข่าวเกี่ยวกับการแอบอ้าง
หรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันได้ทราบ เพื่อจักได้ด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

      
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ   ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ. 2566 

         
(นายสุดใจ กอบกุศล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า 
 
 
 
 
 



-5- 

ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่      มีนาคม  2566 
................................................. 

 

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป  

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ดูแลเด็ก 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้ความรู้แก่เด็ก โดยการสอน

ให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้ ดูแลความเรียบร้อย แ ละความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความเสียสละ ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. เพศหญิง   
2. ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได้ 
2. สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้ 
3. สามารถจัดโภชนาการส าหรับเด็กได้ 
4. มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
5. มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
- ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

25 โดยวิธีสอบข้อเขียน 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 25 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
  2.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน 
  2.2 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
  2.3 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
  2.4 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
  2.5 ทัศนคติและแรงจูงใจ 

50 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
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ระยะเวลาการจ้าง 
 - ท าสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 1 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2564-2566) 
 

อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
 ค่าตอบแทน  9,000  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  1,000  บาท  รวมทั้งสิ้น  10,000  บาท 

 
 
**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 

  
  


