ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุง่ คล้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.....................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ฉะนั้ น อาศั ย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตำบลจั งหวั ด บึ งกาฬ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วน
ตำบล
(๕) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ ที่ ผ่ านการสรรหาและเลื อ กสรรในวัน ที่ ท ำสั ญ ญาจ้าง จะต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ ดำรงตำแหน่ งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่ วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

-2๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครพร้ อมหลั ก ฐานด้ว ยตนเอง ณ ที่ ทำการองค์ การบริห ารส่ ว นตำบลบุ่งคล้ า อำเภอบุ่ งคล้ า จังหวัดบึ งกาฬ
ระหว่างวันที่ 14 – 22 เมษายน 2563 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4249 9193
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
(๒) สำเนาวุฒิการศึกษา
จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครทีเ่ ป็นชายให้ยื่นเอกสาร ใบสำคัญ (แบบสด.9)
หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบสด.8) หรือ สำเนาทะเบียนทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แล้วแต่กรณี
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ
กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
(7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณีเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
(1) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัคร
มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
(2) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบุ่ ง คล้ า ไม่ รั บ สมั ค รสำหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณร ทั้ ง นี้
ตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๑ และคำสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑ ข้อ ๕
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ การประเมินสรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบุง่ คล้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่
24 เมษายน 2563 ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบุ่ ง คล้ า อำเภอบุ่ ง คล้ า จั ง หวั ด บึ ง กาฬ และทางเว็ บ ไซต์
www.bungklacity.go.th และจะดำเนิ น การประเมิ น สมรรถนะ ในวั น ที่ 2 7 - 2 8 เมษ ายน 25 6 3
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง่ คล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ หรือสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสม

-3๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละด้านไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้
ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ และทางเว็บไซต์
www.bungklaciyt.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ ๑ ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
กรณีที่ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนด้านความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนด้านรู้มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนด้านความรู้เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้
อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุง่ คล้ากำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(นายชนะ พรหมอารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง่ คล้า

แนบท้าย 1
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ)
ชื่อตำแหน่ง
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ให้
มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมกับพัฒนาการของเด็ก
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ต้องมีประสบการณ์ในด้านการดูแลเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน
ราชการ / หน่วยงานเอกชน
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1. ความรู้
-โดยวิธี การสอบข้อเขียน
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
1. ภาคความรู้ความสามารถ
ตำแหน่งที่จะจ้าง)
ทั่วไป 50 ข้อๆ ละ 2 คะแนน
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
2. ภาคความรู้ความสามารถ
1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
100
เฉพาะตำแหน่ง 50 ข้อๆ ละ
2 คะแนน
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
-โดยวิธี .....-....
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานที่จะจ้าง)
2.1 มีทักษะ....-....
2.2 มีความสามารถ......-.........
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
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-โดยวิธี การสัมภาษณ์ จำนวน 5
3.1 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา
ข้อๆ ละ 20 คะแนน
3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
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3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ
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-24. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 50 ข้อๆ ละ 2 คะแนน (100 คะแนน) ณ องค์ก ารบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ
- สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองของไทย และการปกครองส่วนท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
- ความรู้วิชาภาษาไทย
- ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
2. ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ภาคเช้าเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 50 ข้อๆ ละ 2 คะแนน (100 คะแนน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อ
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เกี่ยวกับ
- ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและหน้าที่ปฏิบัติ
3. ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดย
วิธีการสัมภาษณ์ จำนวน 5 ข้อๆ ละ 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในแต่ละภาคต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความ
เหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง (สั มภาษณ์ ) (ภาค ค.) ต่ อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ท ธิส อบภาคความเหมาะสมกั บ
ตำแหน่ ง ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และทาง
www.bungklacity.go.th

แนบท้าย 2
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
1. ประเภทพนักงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ)

2. ชื่อตำแหน่ง

ผู้ดูแลเด็ก

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีความรู้
ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมกับพัฒนาการของเด็ก และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. ระยะเวลาการจ้าง

สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

4. อัตราว่าง

1 อัตรา

5. ค่าตอบแทน

9,400 บาท

6. สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

