ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
ประจําปงบประมาณ 2564

............................................................................
ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส ว นตําบลบั น นั งสาเรง อําเภอเมื อ งยะลา จังหวัด ยะลา มี ค วาม
ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (พนักงานทั่วไป)
ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4 ขอ 18 ขอ 19 และขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม
2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน พ.ศ.2559 ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564 - 2566)
ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบั น นั ง สาเรง ที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล จั ง หวั ด ยะลา
(ก.อบต.จังหวัดยะลา) ใหความเห็นชอบครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป) เพื่อปฏิบัติงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
1.1 พนักงานจางทั่วไป ดังนี้
1.1.1 ผูดูแลเด็ก

จํานวน 1 อัตรา

2.๑ คุ ณ สมบั ติ ทั่วไป ผู ซึ่งจะได รับ การจางเป น พนั กงานจ าง ตองมีคุณ สมบัติและไมเข า
ลักษณะตองหาม ตามขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบปในวันรับสมัคร
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงาน สวนตําบลดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น

/(7)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ...

-2(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผู
ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง เจ า หน า ที่ ใ นพรรคการเมื อ ง ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
คณะผู บ ริ ห ารท องถิ่ น สมาชิ ก สภาท อ งถิ่น ขาราชการหรือ ลู ก จ างส ว นราชการ พนั ก งานหรื อลู ก จ างของ
หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของขาราชการสวนทองถิ่นและตองนําใบรับรอง
แพทย ซึ่ งออกให ไม เกิ น ๑ เดื อ น และแสดงวาไม เปน โรคตองห ามตามประกาศกําหนดโรคที่ เปน ลักษณะ
ตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมายื่นดวย
2.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแตละตําแหนง (รายละเอียดแนบทายผนวก ก.)
3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ใหผูสมัคร รับใบสมัครและสมัครไดที่ องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ตั้งแต
วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ 2564 ในวัน เวลา ราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 073-372265
4. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร พรอมหลักฐาน ซึ่งผูสมัคร
ไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
(1) ใบสมัครพรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
ถายครั้งเดียวและถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ
(3) สําเนาหลักฐานการศึกษาที่ใชในการสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันตรวจรางกายถึงวันยื่นใบ
สมัคร
(5) สําเนาอื่นๆ เชนทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯลฯ (ถามี)
สําหรับการสมั ครสอบครั้งนี้ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูที่มีคุณสมบั ติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ หรือ
ขอความที่แจงไวในใบสมัครหรือเอกสารที่ใชประกอบใบสมัครไมถูกตองครบถวน หรือวุฒิที่ใชในการสมัครไม
ถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ หรืออาจถอน
ชื่อผูสมัครจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกหรือบัญชีผูไดรับการคัดเลือกไดตามกรณี และหากมีกรณี
การปลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
5. คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้ง
นั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสอบที่มิไดมี
สวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได

/6.การประกาศรายชื่อ...
-36. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเขารับการสรรหาและเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
6.1 ประกาศรายชื่ อผูมีสิทธิ์สอบ ในวัน ที่ 25 กุ มภาพั น ธ 2564 ณ ที่ทําการ
องค ก ารบ ริ ห ารส ว น ตํ า บ ล บั น นั งส าเรง อํ า เภ อเมื อ งยะล า จั ง ห วั ด ยะลา แล ะท างเว็ บ ไซต
www.bannangsaleng.go.th
6.2 ทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง (สั ม ภาษณ ) ในวั น ที่ 1 มี น าคม
2564 ณ ที่ ทําการองค การบริห ารสวนตําบลบั น นั งสาเรง อํ าเภอเมื องยะลา จังหวัดยะลา ตั้งแต เวลา
09.30 น. เปนตนไป
6.3 ใหผูเขารับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(1) แตงกายใหสุภาพเรียบรอย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทาหุมสน
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน ประพฤติตนเปนสุภาพชน
(2) นําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวผูสอบพนักงานจางไปในวันสอบ
ดวย
(3) ต อ งเชื่ อ ฟ งและปฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่ ง และคํ า แนะนํ าของกรรมการหรื อ เจ าหน า ที่
ดําเนินการสอบโดยเครงครัด
(4) ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
หากผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ
ทุกวิชาก็ได
7. หลักสูตรและวิธีการสอบ และระยะเวลาจางและคาตอบแทน
(รายละเอียดแนบทายผนวก ข.)
8. เกณฑการตัดสิน
ผูสอบผานจะตองสอบไดคะแนน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนรวม และการ
ขึ้นบัญชีจะเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับลงมาต่ําสุด กรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมกัน
เทากัน ใหผูที่สมัครสอบในลําดับกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และจะขึ้นบัญชีไวไมเกินระยะเวลา 1 ป
9. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ประกาศโดยปดประกาศ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ องคการบริหารสวน
ตําบลบั น นั งสาเรง อําเภอเมื องยะลา จังหวัดยะลา ทางเว็บ ไซต www.bannangsaleng.go.th ทางเพจ
ของ อบต.บันนังสาเรง
/10.การขึ้นบัญชี...

-410. การขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
การประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ที่ ผ า นการเลื อ กสรรจะเรี ย งลํ า ดั บ ผู ที่ ไ ด ค ะแนนสู ง สุ ด
ตามลําดับ ในกรณีที่ผูผานการเลือกสรรไดคะแนนเทากันใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับสูงกวา การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๑ ปนับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบ
อยางเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชี ผูสอบแขงขันไดใหมแลวบัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
11. การจัดทําสัญญาจางและระยะเวลาการจาง
ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับ การแต งตั้งตามลําดับ ที่สอบได และทํ า
สัญญาจาง ครั้งละไมเกิน 1 ป กับองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดยะลา
เห็นชอบ ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังวา ผูนั้นขาดคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดองคการบริหารสวนตําบล
บันนังสาเรงกําหนด อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการเลือกสรรได
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

(นายตอเละ เจะมะสาแล)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ตําแหนงผูดูแลเด็ก ประจําปงบประมาณ 2564
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ ๒๕๖4

ภาคผนวก ก.

*********************
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติหนาที่เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือเด็กกอนวัยอนุบาล/ปฐมวัย เพื่อเตรียมความพรอมทางดาน
รายกาย อารมณ และสั งคม ให กับ เด็ กเล็ ก เพื่ อเตรียมความพรอมที่จ ะเขารับ การศึกษาระดับ อนุ บ าล/
ปฐมวัยตอไป ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
-ไมจํากัดคุณวุฒิ
.อัตราคาตอบแทน
-คาตอบแทนเดือนละ 9,00.-บาท (-เกาพันบาทถวน-)
-เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.-บาท (-หนึ่งพันบาทถวน-)

ระยะเวลาการจาง
กําหนดระยะเวลาการจางครั้งละไมเกิน 1 ป

ภาคผนวก ข.

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ตําแหนงผูดูแลเด็ก ประจําปงบประมาณ 2564
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ ๒๕๖4

หลักสูตรและวิธีการสอบ

พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน มี 1 ภาค ดังนี้
สอบสัมภาษณ (ความเหมาะสมกับตําแหนง )
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยวิธีการสัมภาษณ
มีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
รายการ
บุคลิกภาพและทวงทีวาจา
การแตงกาย
ประสบการณ
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ปฏิภาณไหวพริบ
รวม

คะแนนเต็ม
20
20
20
20
20
100

