
 
 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
  เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

................................ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง    อำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น   จะ
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง    อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔   ข้อ ๑๘   
และข้อ ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล    ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗    จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง  ดังนี้ 
 

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
   ๑.1   ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    จำนวน  1  อัตรา 
 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  
         ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗    
หมวด ๑  ข้อ ๔   ดังนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 

  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (4)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
  (5)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล 
   ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
   ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
           (6) ไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้พักราชการไว้ก่อน หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารบุคล
ท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  
            (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
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          (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
                    (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                    (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออกปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
                    (12) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษ ให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
งานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่น 
                     (13)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 
 
    
 

๓.  ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุและสามเณร 
  ผู้สมัครสอบที่อยู่ระหว่างบวชเป็นพระภิกษุและสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบ และเข้าสอบ 
ตามหนังสือสำนักงาน  ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท  ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๔   เรื่อง 
พระภิกษุสมัครสอบ 
 

๔.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง       
                ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามเอกสารแนบ 
ท้ายประกาศรับสมัครสอบ ฯ  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑  ท้ายประกาศ) 
 

๕.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่          
27  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕65     ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565   ในวัน  เวลา  ราชการ    ณ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น   
 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ ฯ 
          ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาให้ตรวจสอบและยื่นฉบับสำเนาที่รับรอง
ความถูกต้อง ๑ ชุด  ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง  และระเบียบแสดงผลการเรียน   ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษา
ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
  ๖.๒  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  สวมเสื้อสีสุภาพ  ขนาด  ๒  นิ้ว  
ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จำนวน  ๓  รูป 
  ๖.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

๖.๔  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
  ๖.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล หรือใบสำคัญการ
สมรส  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑ ฉบับ 
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สำหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้ สำเนาเอกสารที่นำมายื่นทุกชนิดให้ใช้ กระดาษขนาด A๔ 
เท่านั้น ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ   หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนจะ
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบ  และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงเค็ง 
 

๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมในการสมัครสอบ  ตำแหน่งละ  ๑๐๐  บาท 
 

๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ 
  ๘.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตารางสอบ  สถานที่สอบ  และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 22  กรกฎาคม   2565   ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
  ๘.๒  กำหนดวันสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ในวันที่  5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65  ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง  (ชั้น ๒) 

๘.๓  รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก  จะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ  ๘.๑ 

 

๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร กำหนดคะแนน  รวม  3๐๐  คะแนน  
แยกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยคำนึงถึง 

ระดับความรู้ และความสามารถ  ที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง  ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  คะแนนเต็ม  1๐๐ คะแนน 

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้ าที่
โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน  (ปรนัย) 1๐๐  คะแนน 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)      ๑๐๐  คะแนน 
       ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ 

ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  
ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใด เพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม ความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 

ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก.)  และภาค 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข.)   ในแต่ละภาคต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)  (ภาค  ค.)  ต่อไป 
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๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก   จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ  ๖๐  โดยคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 

๑๑.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก 
  ๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  ในวันที่    10 
สิงหาคม พ.ศ. 2565   โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
รวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง
กว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์ )  เท่ากัน  ให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลข
ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
       ๑๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง  จะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้น
บัญชีแต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
  ๑๑.๓ ผู้ใดขึ้นบัญชีผู้สอบได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการ 
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบได้  คือ 
   (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได ้
   (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าทำงานภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
ดงเค็ง กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น  และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า  ๗  วัน  นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
 

๑๒.  เงื่อนไขการจ้างพนักงานจ้าง 
๑๒.1  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ในอัตราเดือนละ 9,00๐.-บาท   
๑๒.๓ การทำสัญญาจ้างกำหนดให้มีระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี  
 ทั้งนี้  ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้ ให้ผู้สมัคร
ติดตามวัน เวลา สถานที่ และกำหนดการต่าง ๆ ตามประกาศท่ีได้แจ้งไว้ข้างต้น ด้วยตนเอง 

 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

    ประกาศ   ณ  วันที่  17   เดอืนมิถุนายน   พ.ศ.   ๒565 

 
        
 
 

 
( นายพินัยธร  มเหสักขกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
 
 
  
 



 
 

คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้าง 
ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  ลงวันที่  17 มิถุนายน  ๒๕65 

********** 
 

เอกสารหมายเลข  ๑   ท้ายประกาศ 
 

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  รหัสตำแหน่งสมัครสอบ   01 
ชื่อตำแหน่ง  ผู้ดูและเด็ก 
สังกัด    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
ตำแหน่งประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ไม่จำกัดคุณวุฒิ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์และ
สังคม  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ความสามารถที่ต้องการ 
 1 .มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
          3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 
 


