ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3
ดวย องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จะดําเนินการสรรหาพนักงาน
จางตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางตะไนย จํานวน 3 ตําแหนง 4 อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 22 แห งพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 23
และขอ 28 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ดังตอไปนี้
1.ตําแหนงที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ ( ผูมีคุณวุฒิ) สังกัดสํานักปลัด
ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
1.2 พนักงานจางทั่วไป สังกัดสํานักปลัด
ตําแหนงคนงาน
จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
ตําแหนงพนักงานดับเพลิง จํานวน 1 ตําแหนง 2 อัตรา
2.คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศฯ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ และไมเกิน 60 ป
2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.4 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมเปนผูไรความสามารถหรือ
จิตฟ นเฟอนไมประสมประกอบหรือเปนโรคตามที่ ประกาศกําหนดโรคที่เป นลักษณะตองห ามเบื้องต น สํ าหรับพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
2.7 ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกปลดออกหรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
2.9 ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผูสมัครตําแหนงใด จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนั้น รายละเอียดตามที่กําหนดไวแนบทาย
ประกาศนี้ ( รายละเอียดตามภาคผนวก ก.แนบทายประกาศนี้ )
4.เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในวันสมัคร
ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนพรอม
ทั้งสําเนาเอกสารทุกฉบับขนาดกระดาษ A 4 รับรองความถูกตอง อยางละ 1 ชุด มายื่นพรอมใบสมัคร ดังนี้
4.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ( ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป)
จํานวน ๓ รูป
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ โดยผูสมัครลงชื่อ
รับรองสําเนากํากับไวดวย
4.3 ใบรับรองแพทยปริญญา ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามประกาศที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
4.4 หลักฐานการศึกษา ไดแก สําเนาใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปน
ผู มี คุ ณวุ ฒิ ตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะตํ าแหน งที่ สมั ครสอบ จํ านวนอย างละ ๑ ฉบั บ โดยจะต องสํ าเร็ จการศึ กษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ภายในวันที่ปดรับสมัครฯ คือวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยใหผูสมัครลงชื่อรับรองสําเนากํากับ
ไวดวย
4.5 สํ าเนาหลั กฐานอื่ นๆ ( ถ ามี ) เช น หนั งสือรับรองการฝ กอบรม ,ใบเปลี่ ยนชื่อ-ชื่อสกุ ล,
ใบรับรองการผานงาน, ใบทหารกองเกิน ( สด.๙ ) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
สําหรั บการสรรหาและการเลื อกสรรในครั้ งนี้ ให ผู สมั ครตรวจสอบและรับรองตนเองว าเป น
ผูมี คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและหากทราบภายหลั งปรากฏว าผู สมัครรายใดมี คุณสมบั ติดั งกลาวไม ครบถวน
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไมมีสิทธิไดรับการจางเปนพนักงานจาง
5. กําหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
5.1 วันเวลารับสมัครสอบ
ผูประสงคจะสมัครสอบ ขอรับใบสมัครดวยตนเองพรอมหลักฐาน ไดตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 น.– 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สํานักปลัด องคการบริหาร
สวนตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
5.2 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับการสมัครในแตละตําแหนง จํานวน 100 บาท เมื่อ
สมัครสอบแลวคาธรรมเนียมการสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ
6.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
7.หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
กําหนดการเลือกสรรทุกตําแหนง ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแตเวลา 09.30 – 16.00 น.
เปนตนไป ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วิธีการเลือกสรร องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย จะเลือกสรรผู สมัครฯ โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนั กงานจาง โดยวิ ธีการสัมภาษณ หรื อทดลองปฏิบัติ งานอยางใดอยางหนึ่งหรื อหลายอยาง
ประกอบกันหรือวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ ดังนี้

1) ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ( คะแนนเต็ม 100
คะแนน ) * ทดสอบเฉพาะตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ *
2) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ( สอบสัมภาษณ ) ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
** ทดสอบเฉพาะตําแหนงพนักงานจางทั่วไป **
8. เกณฑการตัดสิน
8.1 คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จะดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
โดยยึดหลักสรรถนะความเทาเทียมในโอกาสและประโยชนของทางราชการความรูความเสมอภาคและความเปนธรรมเปนหลัก
8.2 ผูที่ผานการสอบคัดเลือกตองไดคะแนนสอบไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้จะคํานึงถึงเกณฑ
การวัดผลดวย
9.การประกาศผลการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย จะประกาศผลการเลือกสรรในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
เวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
10.การบรรจุและแตงตั้ง
ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ ในประกาศผูผานการสอบคัดเลือก
ตามลําดับ จํานวน ตําแหนง และอัตราที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้ ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งครั้งแรกจะตองมารายงานตัว
ตาม วั น เวลา ที่ ระบุไวในประกาศผลการสอบคัดเลือก กรณีที่ผู สอบคั ดเลือกไดไมมารายงานตัวตามกําหนดเวลาใหถือว า
สละสิ ทธิ และใหผู สอบคั ดเลือกได มารายงานตั วเพื่ อทํ าสัญญาจาง โดยใหนํ าผู ค้ํ าประกัน ซึ่ งตองเป นขาราชการหรื อ
พนั กงานรั ฐวิ สาหกิ จ ตั้ งแต ระดั บชํ านาญงาน/ชํ านาญการ ขึ้ นไปมาทํ าสั ญญาจ าง ในวั นที่ 28 มิ ถุ นายน 2562
และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป
11. การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
จะประกาศโดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผูไดรับการสอบ
คัดเลือกไดคะแนนเทากันจะถือตามลําดับที่สอบ ในกรณีที่ผูสมัครสอบไดคะแนนเทากัน ใหผูสมัครสอบที่มีเลขประจําตัวกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
การขึ้นบัญชีผูไดรับการสอบคัดเลือก องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย จะขึ้นบัญชีผูไดรับการ
คัดเลือกไวเปนเวลาไมเกิน ๑ ปนับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกไดเพื่อสั่งจางและแตงตั้ง เปนพนักงานจาง
ในตําแหนง รวมทั้งตําแหนงอื่น ที่มีลักษณะงานในลักษณะเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
พิจารณาแลว เห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะ ในเรื่องเดียวกันได เวนแตจะมีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันอีกและ
ไดขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกใหมแลวบัญชีผูไดรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562

( นายธนิต สุขทอง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย

( ภาคผนวก ก.)
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
อัตราคาตอบแทน และหลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
......................................................................
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ ( ผูมีคุณวุฒิ ) สังกัดสํานักปลัด
ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียนปฏิบัติงานทาง
วิช าการของศูน ย พั ฒนาเด็ กเล็ก โดยจะตองผา นการเตรีย มความพรอมและพัฒ นาอย า งเข็ม กอนแตง ตั้ง ให ดํ า รง
ตําแหนงครูเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงครูผูชวย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเ รีบนรู และสงเสริ มการเรียนรูของผูเรีย นดว ยวิธีการ
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และคุณลักษณะ
ตามวัย
3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
5.ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.มีคุณวุ ฒิไ ม ต่ํา กว าปริ ญญาตรีหรือวุฒิอยา งอื่ นที่เทีย บไดในระดับเดี ย วกันทางการศึกษา หรือ
สาขาศึกษาศาสตร เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ.ก.ท. หรือ ก.อบต.
กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ หรือ
2.มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ทางการศึ ก ษา หรื อ สาขา
ศึกษาศาสตร และไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ติดตอกันมาแลวไม
นอยกวา 3 ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน และ
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน
อัตราคาตอบแทน
ไดรับคาตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
ระยะเวลาการจาง
กําหนดระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 3 ป
สิทธิประโยชน
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

1.2.พนักงานจางทั่วไป สังกัดสํานักปลัด
ตําแหนงคนงาน จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป โดยไมจําเปนตองอาศัยความรูตามหลักวิชาการงานลักษณะใชแรงงานทั่วไป
ภายใตการควบคุมงานของหัวหนางานผูรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหนาที่ในตําแหนงคนงาน
ทั่วไป และมีรางกายแข็งแรง
อัตราคาตอบแทน
ไดรับคาตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท
ระยะเวลาการจาง
กําหนดระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป
สิทธิประโยชน
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
1.3 พนักงานจางทั่วไป สังกัดสํานักปลัด
ตําแหนงพนักงานดับเพลิง จํานวน 1 ตําแหนง 2 อัตรา
หนาที่และความรับผิดชอบ
ทําหนาที่ เปนพนักงานประจํารถดับเพลิ งชวยเหลือในการดั บเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ําชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทําหนาที่ เปนพนักงานประจํารถดับเพลิ งชวยเหลือในการดั บเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ําชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1.มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่และมีความรูในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ํายาเคมีตางๆ หรือ
2.ไดรับประกาศนียบัตรจากหนวยบรรเทาสาธารณภัยหรือ ไดรับการฝกจากหนวยดับเพลิงของทางราชการ
มาแลว โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยที่ฝกให
อัตราคาตอบแทน
ไดรับคาตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท
ระยะเวลาการจาง
กําหนดระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป
สิทธิประโยชน
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

