ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
……………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลบุง จะดําเนินการสรรหาเพื่อเลือกสรร เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอางใหญ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก บานอางใหญ ขององคการบริหารสวนตําบลบุง ประจําปงบประมาณ 2564 อาศัยอํานาจตามความใน
หมวด 1 ขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจางลูกจางของหนวยราชการบริหารงานสวนทองถิ่น
พ.ศ.2536 และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
หมวด 4 ข อ 18 , 19 , 20 แหง ระเบี ย บบริห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่น พ.ศ. 2542 จึ งประกาศสรรหาและ
เลือกสรรเพื่อเปนพนักงานจางตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบุง ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ
- ตําแหนงผูดแู ลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอางใหญ

จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหาสิบหาป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต ฟนเฟอน
ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงาน
สวนตําบล
1. โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏเปนที่รังเกียจแกสังคม
4. โรคติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(7) ไมเปนผู เคยตองรับ โทษจําคุกโดยคําพิพ ากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม เป น ผู เคยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ

-2(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูดูแลเด็ก
(1) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่น
ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
(2) มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
(3) มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ป และทักษะของบุคคลดังกลาวจะตองสามารถพิสูจนให
เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุลักษณะงานที่ได
ปฏิบัติ
(4) มีประสบการณผานงานในหนาที่ที่เกี่ยวของจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
3. อัตราคาตอบแทน
ผูผานการเลือกสรรและไดรับการจางเปนพนักงานจางตามภารกิ จ จะไดรับคาตอบแทนในอัตรา
เดือนละ 9,400.- บาท
4. ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบ
หนาที่และความรับผิดชอบ
1 ลักษณะงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู สงเสริมการเรียนรูพัฒนาผูเรียน
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ใหเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ มีความรู
ความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใช
ในการปฏิบัติงาน และใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
5. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูที่ประสงคจะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ระหวางวันที่ 26 มีนาคม – 5
เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบุง
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
6. เอกสารและหลักฐานที่ใชในวันสมัคร
(1) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
(4) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1
ป (นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน 3 รูป และใหผูสมัครลงนามหลังรูปถายดวย
(5) ใบรับรองแพทยปริญญา ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนด
โรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล (ออกใหไมเกิน 1 เดือน)
(6) หลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมสําเนา 1 ฉบับ (ถามี)

-3(7) สําเนาภาพถายเอกสารทุกฉบับใหใชกระดาษ A 4 เทานั้น และรับรองสําเนา ถูกตองทุก
ฉบับ
สําหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูมีคุณสมบั ติทั่วไป และมี
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํา หรับ ตํ าแหนง ตรงตามประกาศรับ สมั ค ร และหากภายหลั งปรากฏวาผู สมั ค รรายใดมี
คุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน หรือไมถูกตององคการบริหารสวนตําบลบุง จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบ และไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
7. คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหนงละ 100 บาท
8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก และประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลบุง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก รวมทั้งจะประกาศ วัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน)
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยปดประกาศไวที่ ที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลบุง หรือสอบถามทางโทรศัพทไดที่หมายเลข 0 - 4545 - 1686
9. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก จะดําเนินการสรรหาดวยวิธี ดังนี้
(1) ภาคความรูความสามารถทั่วไป สอบขอเขียน (คะแนน 100 คะแนน)
- เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย
- ความรูความสามารถดานเหตุผล
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
(2) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง สอบขอเขียน (คะแนน 100 คะแนน)
- พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
- พรบ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ระเบียบงานสารบรรณ
- ความรูดานธุรการและงานสารบรรณ
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
(3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน 100 คะแนน)

-4- สอบสัมภาษณ (ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ ทั้งนี้อาจใชวิธีอื่นใด
เพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณ ไหวพริบ เปนตน)
10. เกณฑการตัดสิน
- ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
ผูสอบผานจะตองสอบไดคะแนน ภาคความรูความสามารถทั่วไป และ ภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) รวมกัน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด จึ งจะมีสิทธิสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง
- ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
ผูสอบผานจะตองเปนผูที่ไดคะแนน สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (การสัมภาษณ ) ผาน
เกณฑรอยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด
11. การประกาศรายชื่อ
ผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป และ ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
(ขอเขียน) และ การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (การสัมภาษณ )
องคการบริหารสวนตําบลบุง จะประกาศรายชื่อผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป และ
ภาคความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (การสัมภาษณ)
ภายใน 3 วันทําการ หลังจากการสอบเสร็จสิ้น โดยปดประกาศไวที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบุง หรือ
สอบถามทางโทรศัพทไดที่หมายเลข 0-4545-1686
12. การขึ้นบัญชี
12.1 ผูที่ไดรับ การคัดเลือกเปนพนักงานจาง จะเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง รวมกับภาคความเหมาะสมกับตําแหนง และขึ้น
บัญชีจากผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด เรียงลําดับลงมา กรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมกันเทากัน ใหผูสอบไดภาคความ
เหมาะสมกั บ ตํ าแหน งมากกวาเป น ผูอ ยูในลําดับ ที่ สู งกว า และหากได คะแนนเท ากั นอี ก ให ผู ท่ี ไดรับ หมายเลข
ประจําตัวผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
12.2 บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก กําหนดใหบัญชีมีอายุไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันประกาศ
รายชื่อผูผานการคัดเลือกได เวนแต องคการบริหารสวนตําบลบุง มีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนั้นอีก
และไดขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก
12.3 ผูที่ไดขึ้นบัญ ชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก ถามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูผานการคัดเลือก คือ
(1) ผูนั้นไมมารายงานตัวและทําสัญญาจางในเวลาที่ผูมีอํานาจจางกําหนด
(2) ผูนนั้ มีเหตุไมอาจจะเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่จะจางในตําแหนงที่ผาน
การคัดเลือก

-513. เงื่อนไขการจาง
องคการบริหารสวนตําบลบุง จะมีคําสั่งจางผูที่ไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ มี
ระยะเวลาการจางไม เกิ น 4 ป ตามลํา ดับ ที่ ไดขึ้น บั ญ ชีไว และไดต รวจสอบแลววาผู ที่ไดรับ การสั่งจางเป น ผูมี
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.อบต. กําหนด ทัง้ นี้ หากตรวจสอบ
พบภายหลังวาบุคคลดังกลาวขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลบุง อาจ
ถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

19 มีนาคม พ. ศ. 2564

(ลงชื่อ)
(นางวัลยลัดดา ชัยปญญา)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบุง ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลบุง

