
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ฉะนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ ๔๑๗/๑๘  ข้อ  ๔๑๗/๑๙  ข้อ ๔๑๗/๒๘  แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๔๐  พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๙  
สิงหาคม  ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
 ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) จ านวน  1  อัตรา 
 รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 

 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

           ผูส้มัครเพ่ือเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป   และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๑๗/๔ แห่งประกาศ 

ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  
๔  ธันวาคม  2545  ดังนี้ 
  (1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี  เว้นแต่พนักงานจ้าง 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุไม่เกินเจ็ดสิบปี 

(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ 

ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้น

แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ

รัฐ 
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หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
หรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

2.2คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้ประสงคจ์ะสมัครเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 

3. การรับสมัคร 

 3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน - 1 พฤษภาคม  2563 ในวันและเวลาราชการ โดย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 044 – 0469718 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร (ระบุ) 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งเอกสารฉบับ

จริงและส าเนารับรองความถูกต้องมายื่นในวันสมัครดังนี้ 
1) ส าเนาวุฒิการศึกษาหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาท่ีจะใช้สมัครสอบพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 
2) ใบประกอบวิชาชีพครูจ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 1 ฉบับ 
4) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 1 ฉบับ 
5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวัน

สมัคร) จ านวน 3 รูปโดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุลต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
6) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ข้อ 2.1 ของประกาศนี้ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วัน

ตรวจร่างกาย 
7) เอกสารหลักฐานอ่ืนๆเช่นทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท 
3.4 เงื่อนไขการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
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4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ จะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  7  พฤษภาคม  2563  ณ   ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบ ุ อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4406 9718  และทาง
เว็บไซด์  www.pratadbu.go.th   

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแนบ
ท้ายประกาศนี้ 

6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ  ในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  ทั้งนี้  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดย
เรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)/(สอบ
ปฏิบัติ)  และคะแนนการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  2 (สอบสัมภาษณ์)  รวมกัน
มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  ครั้งที่  2 (สอบสัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู ้ 
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  2  (สอบสัมภาษณ์)  เท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า 

7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้  
ตามท่ีประกาศไว้ในข้อ  6  ในวันที่ 22 พฤษภาคม  2563  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  และ 
www.pratadbu.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1  ปี  นับแต่วัน
ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและจัดจ้างในต าแหน่งอ่ืนที่มี
ลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ  ในการบริหารจัดการกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
 

8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ก าหนด  ดังนี้ 
  8.1. พนักงานจ้างตามภารกิจ สามารถแต่งตั้ง(จ้าง)ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3  ปี  ทั้งนี้  ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์)   
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ ด าเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดังนั้น  หากมี
ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับเลือกสรร  หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้  โปรดอย่าได้หลงเชื่อและ
แจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ทราบด้วย 
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ประกาศ ณ วันที่  10   เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
        
      (ลงชื่อ) ....................................................... 
       (นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีทักษะ) 
 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
 อัตราว่าง จ านวน  1  อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทน 9,400  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง – 30 กันยายน  2565 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี และ
ทักษะของบุคคลที่ก าหนด จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้มีความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
สมรรถนะตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 
ประเมินครั้งที่ สมรรถนะท่ีจะประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการ

ประเมิน 
1 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลเด็ก การสอนด้าน

พัฒนาการเด็ก การจัดโภชนาการส าหรับเด็ก บทบาทหน้าที่
ของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเป็นที่ดี ความรู้และทักษะในการถ่ายทอด 
และการจัดบรรยากาศในห้องเรียน     

50 
 

สอบปฏิบัติ 

2 บุคลิกภาพทั่วไป ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ 
แรงจูงใจ และมนุษย์สัมพันธ์  

50 สอบสัมภาษณ์ 

  
 ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่  1  และประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้สอบจะต้องได้คะแนนทุกสมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
   

******************************************* 

 


