
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559  
หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรโดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

 ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

  สังกัดส านักงานปลัด 
    -  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   จ านวน 1  อัตรา  ปฏิบัติงานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดโพธิ์ ต าบลลาดโพธิ์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 ๒. คุณสมบัตทิั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
                        ๑) มีสัญชาติไทย 
                        ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
     ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                        ๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                        ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
     ๗) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ดังนี้ 
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     ๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ าคุก ค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญาเว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     ๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     ๑๐) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
                       ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
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 หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
         ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร   
แนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓.  การรับสมัคร 
      ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง ตั้งแต่วันที่  7  ถึงวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕60  ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  ณ    
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี      
      ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน  โดยผู้สมัครต้องเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ดังนี้ 
  ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๑  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
  ๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔) ส าเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง  หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาท่ีจะใช้สมัครสอบ  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จ านวน ๑  ฉบับ 
  5) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติและมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 5 ปี    
  6)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลก าหนด จ านวน  ๑ ฉบับ 
  7) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล     
(ถ้ามี)  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
     ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๑๐๐.-  บาท 
     ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว    หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 



- ๓ - 
 

 ๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
       ๔.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้    จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่      
20 พฤศจิกายน  ๒๕60   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   และเว็บไซต์ www.rongkhe.go.th     
       ๔.๒  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ก าหนดประเมินสมรรถนะ ในวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕60  เวลา 
๐๙.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  โดยให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตร
ประจ าตัวสอบมาแสดงในวันที่ประเมินสมรรถนะด้วย 
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 ๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ใน
วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕60  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  และทางเว็บไซต์  www.rongkhe.go.th  โดย
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี  นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 ๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ก าหนดโดยจะท าสัญญา
จ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่สอบได้  ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เพชรบุรีก่อนจึงจะท าสัญญาจ้าง  
    ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้พิจารณาแล้วเห็นว่ าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะเรื่อง
เดียวกันได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ  
  
                                                         ประกาศ  ณ  วันที่    25   เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
                                                                                    (นายไพฑูรย์     สีรุ้ง) 
                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้    
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  25  ตุลาคม  ๒๕60 
 

 
1. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ 

2. ชื่อต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

         หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนว
ประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก จัดท าสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการ
สอนประเภทต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในการดูแลเด็กเล็ก หรืองานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการหลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย 
 ๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
        คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ๑) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    ๒) มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองการท างานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ  

๓. ระยะเวลาการจ้าง    สัญญาจ้างไม่เกิน ๓  ปี มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง  

๔. อัตราว่าง    ๑   อัตรา 

๕. ค่าตอบแทน   อัตราค่าตอบแทน  จ านวน  ๙,4๐๐  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว จ านวน 2,๐๐๐ บาท      
รวมเป็น ๑1,4๐๐ บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
๑.  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ 
ต าแหน่ง 
  - พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองการปกครองปัจจุบัน  
 - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
๒๕๔๒ 
 - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
๒๕๔๖ 
  - มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน 

2. ทดสอบความเหมาะสมกับ 
ต าแหน่ง 
  - ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  
  - ความประพฤติ 
  - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  - ทัศนคติและแรงจูงใจ 
  - บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
  - การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์    

100 โดยวิธีสัมภาษณ์ 
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