
    
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************* 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ งคล้า อำเภอบุ่ งคล้า จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์               

จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ (ก.อบต.
จังหวัดบึงกาฬ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ประกอบกับมติ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564      
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง      
      พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
       - กองการศึกษาฯ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จำนวน  ๑  อัตรา 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรร 

   ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  
   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ 

แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗ และตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕54 ดังนี้ 

    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
    (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับ
พนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 

      ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
     ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
     ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
     ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                       (๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

/(6) ไม่เป็น… 
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   (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   (๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และไม่มีประวัติ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   (๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๑๐) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานอ่ืน              
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

  3. การรับสมัคร 
    ๓.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร     
   ผู้ใดประสงค์ที่จะสมัคร สามารถขอรับ/ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่าง

วันที่  12 – 20 กรกฎาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์         
0๔๒ ๔๙๙๑๙๓  

   3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร   
   ผู้สมัคร จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมนำเอกสารหลักฐานฉบับจริง และสำเนาที่ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนา 
ถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 

    (๑) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  ๑  ฉบับ 
    (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  ๑  ฉบับ 

    (3) สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งระบุวันที่จบการศึกษา กรณีที่หลักฐานการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ 
ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย จำนวน  ๑  ฉบับ 
    (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  
๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร จำนวน ๓ ใบ และให้เขียนชื่อ-นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกใบ   
     (๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามในประกาศนี้ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน       
๑  เดือน จำนวน ๑ ฉบับ 
    (๖) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า,ใบทหารกองเกิน  
(สด.๙) ฯ 

/3.3 ค่าธรรมเนียม……. 
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  3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
         ผู้สมัคร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ ๑๐๐ บาท 
      3.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 

        ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตามวัน เวลา 
และสถานที่ ที่กำหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร ตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น  

  4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ  
   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ        
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หรือ www.bungklacity.go.th และทำการ
ประเมินสมรรถนะในวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า   

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้                                                 

 6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ   
หกสิบ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได ้ 

 7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่
สอบได้ ในวันที่  2 สิงหาคม 2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หรือ www.bungklacity.go.th         
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี    

 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร 
          ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ากำหนด  

              จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
                              (นายชนะ  พรหมอารักษ์) 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 



 

แนบท้าย 1 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) 
  ชื่อตำแหน่ง   
   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
  ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน 
ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมกับพัฒนาการของ
เด็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
  2. ต้องมีประสบการณ์ในด้านการดูแลเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน
ราชการ / หน่วยงานเอกชน 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ 
   (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ตำแหน่งที่จะจ้าง) 
   1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

 
 
 

100 
100 

-โดยวิธี การสอบข้อเขียน 
1. ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป 50 ข้อๆ ละ 2 คะแนน  
2. ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง 50 ข้อๆ ละ     
2 คะแนน 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
   (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานที่จะจ้าง) 
   2.1 มีทักษะ....-.... 
   2.2 มีความสามารถ......-......... 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    3.1 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
    3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
    3.3 มนุษย์สัมพันธ์ 
    3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    3.5 ประวัติการศึกษา การทำงาน ประวัติส่วนตัว 

 
 
 
 

100 

-โดยวิธี .....-.... 
 
 
 
-โดยวิธี การสัมภาษณ์ จำนวน 5 
ข้อๆ ละ 20 คะแนน 

รวม 300  
 

 
 



 
4. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
  1. ในวันที่  29 กรกฎาคม 2564 ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. สอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 50 ข้อๆ ละ 2 คะแนน (100 คะแนน) ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ 
  - สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบัน 
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองของไทย และการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
  - ความรู้วิชาภาษาไทย 
  - ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
   - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
 2. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ภาคเช้าเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 50 ข้อๆ ละ 2 คะแนน (100 คะแนน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เกี่ยวกับ 
   - ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและหน้าที่ปฏิบัติ 
 3. ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ จำนวน 5 ข้อๆ ละ 20 คะแนน 

ทั้งนี้   ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก.)  และภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข.)  ในแต่ละภาคต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้า
สอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)  (ภาค  ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง
คล้า และ www.bungklacity.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bungklacity.go.th/


 
แนบท้าย 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 

1. ประเภทพนักงาน  พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) 

2. ชื่อตำแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ให้มี
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมกับพัฒนาการของเด็ก 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
3. ระยะเวลาการจ้าง  สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 

4. อัตราว่าง   1  อัตรา 

5. ค่าตอบแทน   9,400 บาท  

6. สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
    เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
 

 
 
 


