
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะ
ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  1  
ตำแหน่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  
1  กรกฎาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้  

                      ๑.ตำแหนง่ท่ีรับสมัคร     จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  ๑ อัตรา ดังนี้ 
                          ๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างทัว่ไป  จำนวน   ๑  ตำแหน่ง                                  
                                 ๑.๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน    ๑   อัตรา 

สังกัด งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลเพ็กใหญ ่ อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 2.คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
                         ผู้สมัครรบัการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 
                         ๒.๑ คณุสมบัติท่ัวไป      

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคท่ีเป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
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(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การรับสมัครแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก) 

  ๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน   ณ   สำนักปลัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โดยกำหนดรับสมัครวันที่   9 – 19 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.) โดยสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  หมายเลขโทรศัพท์  0-4341-8042 

  ๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร   ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับ 

สมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
ตนเองหากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่ถูกต้อง จะเลิกจ้างและดำเนินคดีตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
            (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปด้วย)   จำนวน  3  รูป 
   (2) สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ 
   (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน  1  ฉบับ 
   (4) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่ เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดซึ่งออกให้ ไม่ เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย         
จำนวน 1 ฉบับ 
   (5) สำเนาวุฒิการศึกษา              จำนวน  1  ฉบับ 
   (6) สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
(กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน ) ฯลฯ 
   สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้นและรับรองสำเนา
ถูกต้องทุกฉบับ 
  ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ค่าสมัคร 
จะไม่มีการคืนในทุกกรณี) 

 6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   (1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
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     ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือ
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่
ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่จะไม่รับสมัครหรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรรหรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรหรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแต่กรณี 
   (๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ ไม่ได ้

  7.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างทั่วไป ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕64 ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแกน่  และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
www.pekyai.org 

 8.วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จะดำเนินการสอบข้อเขียน  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  
๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐ – 12.00 น.  และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพ็กใหญ่  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(คะแนนเต็ม  50  คะแนน)(ปรนัย) 
ทดสอบความสามารถในการศึกษา  โดยวิธีการสอบข้อเขียนโดยคำนึงถึงระดับความรู้  ความสามารถที่

ต้องการของตำแหน่งตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ดังนี้ 
-  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ฉบับที่  7  พ.ศ.  2562 
-  การศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล 
-  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
-  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกีย่วกบัพนักงานจ้าง     

ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิจนถึงปัจจุบัน 
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(คะแนนเต็ม  50  คะแนน)(ปรนัย) 
ทดสอบความรู้  ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าทีโ่ดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(คะแนนเต็ม  100  คะแนน)(สอบสัมภาษณ์) 

ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าทีจ่ากประวัติ 
ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงท่า  วาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  และพฤติกรรมต่างๆ  ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 9.เกณฑ์การตัดสิน 
9.1  ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 

 

http://www.pekyai.org/
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 9.2  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้
คะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ 

 11.การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและเลือกสรร 
ภายในวันที ่ 2  มีนาคม ๒๕64  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 ๑2.การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   ๑2.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตาม
วิธีการที่ประกาศรับสมัครกำหนด และรวมคะแนน โดยจัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาคะแนนต่ำสุด ถ้า
คะแนนเทา่กันให้ผู้ที่ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า 

    12.2  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน  
1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ไว้ใหม่แล้ว  ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

   ๑2.๓ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป คือ 
         (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งที่สอบได้ 
         (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ภายในวันและเวลาที่
กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น 
         (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 

 ๑3.การทำสัญญาจ้าง 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จะพิจารณาดำเนินการทำสัญญาจ้างเพ่ือเป็นพนักงาน
จ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรแล้วก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการผู้พนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ ณ วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕64 
 

                                        
                           (นายวชิาญ   มหาราช) 

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 

ชือ่ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

ประเภท       พนักงานจ้างทั่วไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย  ให้ความรู้  ความคิด  ความประพฤติ  ความพร้อม  
และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  มีความเสียสละ  

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้
ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของเด็กใน
ขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก  มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ และปฏิบัติ
หนา้ทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ ไม่กำหนดคุณวุฒิ (ลักษณะงานจ้างชั่วคราวเดิม)  

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๙ ลว. ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

อัตราค่าตอบแทน 
   อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เดือนละ 9,000 บาท  และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมาย 

กำหนด 

เงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี  ผู้ที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้างต้องได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  ไม่ต่ำกว่าระดับดี  ตามที่ระเบียบกำหนดในประกาศ  ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 
 

 

 

 


