
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
    เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

......................................................... 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรสีะเกษ  มีความประสงคจะรับ
สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจาง  อาศัยอํานาจตามขอ 18,19 และขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  6 กรกฎาคม  2547 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่๓) ลงวันที่  ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานจาง จํานวน       
1   อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงที่รับสมัครสอบ 
     1.  พนักงานจางทั่วไป 

1.1  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน    1 อัตรา 
อัตราคาตอบแทน 9,000 บาท/เดือน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปราสาทเยอ)  

2.คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบของตําแหนง 

   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กําหนดไวในแตละตําแหนง  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ (ผนวก ก.)       

3. ระยะเวลาการจาง 
3.1 พนักงานจางทั่วไป  ระยะเวลาการจางไมเกิน  1  ป 

4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 
4.1 ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ตองม ี

คุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๖  กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.
2557 ดังนี ้

    4.1.1 มีสัญชาติไทย 
    4.1.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป  และไมเกินหกสิบป           
    4.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    4.1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจน ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน 

เฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล 

     4.1.5  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
    4.1.6  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น 
    4.1.7  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    4.1.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 

 หนวยงานอื่นของรัฐ 
    4.1.9  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น  

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
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 5.  การรับสมัคร 
  5.1  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ใหผูสมัครกรอกใบสมัครดวยลายมือของตนเองใหถูกตองครบถวน  และลงลายมือชื่อผูสมัครตอ
เจาหนาที่รับสมัคร  และยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเอง  ณ องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ    
อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่  26  กันยายน  2559  ถึง วันที่   4  ตุลาคม   2559 (ในวัน
และเวลาราชการ) 
   5.2 คาสมัคร 

พนักงานจางทั่วไป เสียคาสมัคร  จํานวน  100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 
5.3 เอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการสมัคร 
5.3.1  รูปถายขนาด 1 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3  รูป 
5.3.2  วุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัคร และถายเอกสารพรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
5.3.3  ทะเบียนบานฉบับจริงและถายเอกสารพรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
5.3.4  บัตรประชาชนและถายเอกสารพรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
5.3.5  ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกินหนึ่งเดือนนับถึงวันสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
5.3.6  หนังสือรับรองการผานงานหรือประสบการณในตําแหนงที่สมัคร พนักงานจางตามภารกิจ  
5.3.7  หนังสือ/เอกสารอื่นๆ 
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

6.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร องคการ
บริหารสวนตําบลปราสาทเยอ จะถือวาขาดคุณสมบัติมาแตตนและจะไมสั่งจาง 

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
               ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ในที่  6 ตุลาคม  2559  ณ  องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 8.  ประกาศกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 

สอบวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เวลา 09.00 น.เปนตนไป  ณ  องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  
  9.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
       ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบทายประกาศนี(้ผนวก ข.)       

10.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูไดรับการสอบคัดเลือกได  จะตองเปนผูไดคะแนนรวมในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ  

60  หรือตามหลักเกณฑอื่นที่ทางคณะกรรมการพิจารณาประกาศกําหนดตามความเหมาะสม 
11.  การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

                 องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่  11 ตุลาคม  2559   
12. การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 

การขึ้นบัญชีผูรับการสอบคัดเลือกไดจะใชคะแนนรวมโดยเรียงตามลําดับที่จากผูสอบแขงขันไดคะแนน
รวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาถาไดคะแนนโดยวิธีการสอบสัมภาษณเทากัน ใหผูที่สมัครลําดับตนไดคะแนนอยู
ในลําดับสูงกวา องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  จะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดเปนเวลา 1 ปนับตั้งแตวัน
ประกาศผล  แตถามีการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงเดียวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรได
ใหมแลวบัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรไดในครั้งนี้ถือเปนอันยกเลิก 

12.การจัดทําสัญญา./3 
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13. การจัดทําสญัญาจางผูผานการเลือกสรร 

เม่ือไดรับความเห็นชอบในการจาง จาก ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษแลว  องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  
จะเรียกผูสอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวเพื่อสั่งจาง  และแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูไดรับการสอบคัดเลือกได และ
จะตองทําสัญญาจางตามที่องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอกําหนด   ถาไมไปรายงานตัวตามกําหนดในถือวา
สละสิทธิในบัญชีที่สอบคัดเลือกได                
           
                                          ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2559 
 
                             

        ลงชื่อ 
                                  ( นางสุวภัทร  อุโลก)                                     
                      นายกองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
แนบทายประกาศฯ  ลงวันที่  15  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
 
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก พนักงานจางทั่วไป 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง      
 ๑.อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๖๐ ป    
  ๒.ไมกําหนดวุฒิการศึกษา 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑.อบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยปฐมศึกษา(อายุระหวาง ๓-๕ ป)แทนบิดามารดาหรือผูปกครองเด็ก 
 ๒.ชวยสงเสริมการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการโดยใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให
สอดคลองกับเด็กและสภาพแวดลอมแตละทองถิ่น รวมไปถึงการบูรณาการดานวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการทางดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สงเสริมการเรียนรูโดยใหเด็กใชประสาทสัมผัส
ทั้ง ๕ โดยยึดแนวคิดที่จะใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตนเอง  
 ๓.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับชามอบหมายในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ องคการ
บริหารสวนตําบลปราสาทเยออาจมีคําสั่งมอบหมายงานใหพนักงานจางปฏิบัติเปนพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบที่กําหนดไวได โดยไมตองแกไขสัญญาและพนักงานจางยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งขององคการบริหาร
สวนตําบลปราสาทเยอ โดยถือเปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 
ระยะเวลาการจาง ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ  ๑ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข 
แนบทายประกาศฯ  ลงวันที่  15  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา โดยแบงการสอบคัดเลือกออกเปน  ๓  ภาค  คือ 
*********************************************************** 

 ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ( ๕0 ขอ  ๕๐ คะแนน) 
  -  ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน  ความรูความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน  ดานการเมือง   เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ   

-  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (๕0 ขอ  ๕๐ คะแนน)  
วิชาที่ใชสอบสําหรับตําแหนง ผูดูแลเด็ก 
  -  พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  -  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ 
  -  พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  - พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ 
  - ระเบียบ มท.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ 
  -  บทบาทหนาที่ของผูดูแลเด็ก และความรูเกี่ยวกับกฎหมายทองถิ่น 
 ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
  โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ  ทั้งนี้อาจใชวิธีการอื่นใด
เพิ่มอีกก็ได  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
ความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อารมณ  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ปฏิภาณไหว
พริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืนเปนตน 
  ทั้งนี้  ผูสมัครสอบจะตองสอบไดคะแนนความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ภาคความรูความสามารถที่
ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ)แตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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