
 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสงา่ 

เรือ่ง การรบัสมคัรคดัเลอืกกรณมีเีหตพุเิศษไมต่อ้งสอบแขง่ขนั  
สาํหรบัหวัหนา้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็และครผููด้แูลเดก็เพือ่บรรจแุละแต่งตัง้เปน็พนกังานครอูงคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

ตาํแหนง่ครูผูด้แูลเดก็  
--------------------------------- 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่
ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล  
ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒5  วรรคท้าย  ประกอบมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลลงวันที่  26  พฤษภาคม  2549  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานครูเทศบาล  ลงวันที่ ๑๓  มกราคม  
๒๕๕๓  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 1644 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555    จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็น
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ดังนี้  
 
๑. ตําแหนง่ทีร่บัสมคัรคดัเลอืก   

๑.๑ ตาํแหนง่ ครผููด้แูลเดก็     จํานวน    1   อัตรา 

๒. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก และคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ 
 ๒.๑  คณุสมบตัผิูม้ีสทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกกรณมีเีหตพุเิศษไมต่อ้งสอบแขง่ขนั 
         ๒.๑.๑  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และ/หรือผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงจัดจ้างโดยงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได้ของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร  ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนและมีสัญญาจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า ที่ทําการเปิดรับสมัคร และ 

๒.๑.๒  เป็นผูม้คีุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามขอ้ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วน
ตําบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่  11  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ดังต่อไปนี ้
   ๑) มีสัญชาติไทย  
   ๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า สิบแปด ปีบริบูรณ์ 
   ๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
   ๔) ไม่เป็นผู้ดาํรงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  

๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรอื 
จิตฟัน่เฟอืนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.อบต.ประกาศกําหนด ดังนี ้
    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 



    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   ๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิ่น 
หรือตามกฎหมายอื่น 
   ๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมอืง หรือเจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมอืง 
๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาํคกุโดยพิพากษาถงึที่สุด ให้จาํคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
   ๑๑) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก  หรอืไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาํผดิวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
   ๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทาํผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลของพนักงานส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ หรือตามกฎหมาย
อื่น 
   ๑๔)  ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการ และ 
  ๒.๑.๓   ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์และแบบประเมินที ่ก.อบต. กําหนด โดยคณะกรรมการที่
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่าแต่งต้ัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (คะแนนเตม็ ๓๐๐ คะแนน) 
  ๒.๑.๔  สําหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๒.๒ คณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งครผููด้แูลเดก็ 

๒.๒.๑  มีคณุวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีข้ึนไปทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที ่ก.อบต. กําหนดเปน็
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี ้และ 

๒.๒.๒ ไดป้ฏิบติังานหรอืเคยปฏิบติังานเกี่ยวกบัการทาํงานดแูลพัฒนาเดก็ปฐมวัยของท้องถิน่ตดิต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ป ี
โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรอืหน่วยงานซึ่งระบุถงึลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 
                     ๒.๒.๓ มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู กรณีหัวหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รบัการ
จ้างก่อนการประกาศใช้มาตรฐานกําหนดตําแหน่งดังกล่าว ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน  และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ครุุสภาออกให้ได้   
 
 
 

    
 
๓.  เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั 

๓.๑ คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา   หลักสูตร ๔ ปี  กําหนดอัตราเงินเดือน ๑๑,๙๒๐ บาท และเงินเพิ่มคา่ครองชพี
ชั่วคราวเดือนละ ๓,๐๘๐ บาท   

๓.๒ คุณวุฒิปรญิญาตรีทางการศึกษา   หลักสูตร ๕ ปี   กําหนดอัตราเงนิเดอืน ๑๒,๕๓๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวเดือนละ ๒,๔๗๐ บาท  
 
๔. วนั เวลา สถานทีร่บัสมคัร และคา่ธรรมเนยีมการสมคัร 
     ๔.๑ กาํหนดการรับสมคัรคดัเลอืก  ต้ังแต่วันที่  20  - 26   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2556    ในวันและเวลาราชการ  ผู้ประสงค์
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่  สํานักปลัด   องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า   อําเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น  



๔.๒ วิธีการยื่นใบสมัคร 
  ๔.๒.๑ สมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและและบัตรประจําตัวคัดเลือกด้วยลายมือของตนเอง เท่านั้น 
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑ x ๑.๕ นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๑  เดือน (นับถึงวันสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจํานวน  ๑  รูป  ติดรูป
ถ่ายในบัตรประจําตัวคัดเลือก  จํานวน ๒  รูป และให้ยื่นเอกสารพร้อมสําเนาเอกสารหลักฐานที่ได้รับรองความถูกต้องอย่างละ ๑ ชุด 
ในวันสมัคร ดังนี้ 
  (๑)  สําเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่
ระบุวิชาเอกหรือสาขาวิชา และรายละเอียดจํานวนหน่วยกิตวิชาที่ศึกษา  ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งที่สมัคร  จํานวน  ๑  ฉบับ พร้อมฉบับจริง กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็น
ภาษาไทยด้วย 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะต้องดําเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติ  ภายในวันที่ปิดรับสมัคร  (วันที่  26 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2556 )  
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑  ชุด 
  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จํานวน  ๑ ฉบับ 
  (๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้นตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  ฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ   
  (๕) สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพคร ูใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน  และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน ทีคุ่รุสภาออกให้ จํานวน ๑ ชุด 
  (๖)  สําเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆเช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล(ถ้ามี)จํานวน  ๑  ฉบับ  
  (๗) สําเนาคําส่ังจ้างพนักงานจา้ง จํานวน  ๑  ชดุ 

(๘) สําเนาสัญญาจ้าง  จาํนวน  ๑  ชุด 
  (๙) หนังสือรับรองประวัติการปฏบิัติงาน ตามเอกสารหมายเลข ๑  
  (๑๐) แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ ชดุ ตามเอกสารหมายเลข ๒  
  (๑๑) แบบสรุปประกอบการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๓  
  (๑๒) แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ จํานวน ๗ เล่ม ตามเอกสารหมายเลข ๔ 
  (๑๓)  สําเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด เอ ๔   เท่านั้น 
  ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้เขียนคําว่า “สําเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อและวันที่กํากับไว้ทุกหน้าของสําเนา
เอกสารด้วย  
 
 

๔.๒.๒ เงื่อนไขการรับสมัคร 
   สําหรับการสมัครคัดเลือกคร้ังนี้  ให้ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัครคัดเลือกพร้อมทั้งยื่นหลักฐานและเอกสารในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก 

๔.๓  อตัราคา่ธรรมเนยีมการสมคัร 
  ผู้สมัครต้องเสียคา่ธรรมเนียมการสมัคร  คนละ  200  บาท  เงินค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คนืให้ในเมื่อได้ประกาศรายชือ่
ว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ยกเว้น ไดย้กเลิกการคัดเลือกทั้งหมด เนื่องจากการทุจริต หรือส่อไปในทางทจุริต จึงจะจ่ายคนื
ค่าธรรมเนียมแกผู่้สมัครเฉพาะผู้ทีม่ิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทจุริต หรือส่อไปในทางทุจริต 
 
๕. การประกาศรายชือ่ผูม้ีสทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก 



๕.๑ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ัง จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครและสัมภาษณ์ประกอบการประเมิน               ในวันที่  2  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2556  
ณ  สถานที่ที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนด 

๕.๒ ผู้ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๕.๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) จะได้รับการประกาศ
รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร และคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่  3  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.
2556   ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
 
๖. หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารคดัเลอืก 

เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ความสามารถ ทักษะ  และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนมีพฤติกรรม คุณลักษณะต่าง ๆ โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกนําเสนอและตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการคัดเลือก ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

๖.๑ การทดสอบความรู้ ความสามารถในตําแหน่ง  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
๖.๑.๑ การเตรียมแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (๒๐ คะแนน) 
๖.๑.๒ การดําเนนิการจดัประสบการณ์การเรียนรู้(ปฏิบัติจริง) (๔๐ คะแนน) 

  ๖.๒.๓ การวัดและประเมินผล (๒๐ คะแนน) 
  ๖.๒.๔ คุณลักษณะของครู (๑๐ คะแนน) 
  ๖.๒.๕ ความรู้ของครูเก่ียวกับพระราชบัญญัติ/มาตรฐาน/การประเมนิคุณภาพสถานศึกษา(๑๐ คะแนน) 
      ๖.๒  การประเมนิความเหมาะสมกบัตาํแหนง่  จาํนวน  ๑๐๐  คะแนน   
  พิจารณาจากใบสมัครคัดเลือก แบบสรุปการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง และการสัมภาษณ์ ตามแบบที่ ก.
อบต.กําหนด 

 
๗.  การประกาศวนั เวลา สถานทีค่ดัเลอืก และระเบยีบเกีย่วกบัการคดัเลอืก 
   คณะกรรมการคดัเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือก  ในวนัที่  11   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.2556  ณ สถานที่ทีค่ณะกรรมการ
คัดเลือกกําหนด โดยจะประกาศวนั เวลา สถานทีค่ัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ใหท้ราบก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๕ วัน
ทําการ  
 

 
๘.  เกณฑ์การตดัสนิ 

ผู้ผ่านการคดัเลือก จะตอ้งเปน็ผูท้ีไ่ด้คะแนนในการประเมนิ ดังนี ้
๘.๑ ไดค้ะแนนทดสอบความรูค้วามสามารถในตําแหน่ง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๗๐  
๘.๒ ไดค้ะแนนการประเมนิความเหมาะสมกบัตําแหน่ง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐ 

 
๙. การประกาศผลการคดัเลอืก 
 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 12  เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ.2556  โดยเรียงลําดับที่จากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบความรู้
ความสามารถในตําแหน่งมากกว่า เป็นผู้ที่ได้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถในตําแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้
คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า  เป็นผู้ที่ได้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  หากได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่า เป็นผู้ที่ได้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  หากได้คะแนนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้ที่ได้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 
๑๐. การขึน้บญัชผีู้ผา่นการคดัเลอืก 
 ๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า  อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้มีกําหนด  ๒  ปี  นับแต่
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้คัดเลือกได้
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังภายในกําหนด  ๒  ปี  ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  และต่อมาบัญชี



ได้ครบระยะเวลาที่ระบุ  หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่  ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจแุตง่ต้ัง  แตท่ัง้นีผู้น้ัน้จะตอ้ง
ไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตําบลที่จะบรรจุแต่งต้ังไม่เกิน  ๓๐  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้คัดเลือกได้นั้นมีอายุครบตามที่
ประกาศ  หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 ๑๐.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑) ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว 
  ๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการบรรจุแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก 
  ๓) มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ในตําแหน่งที่คัดเลือกได้ 
  ๔) ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
 ๑๐.๓ กรณีสงสัยให้ถือคําวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่าเป็นที่สุด 

 
๑๑. การบรรจแุต่งตัง้  
 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า  อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น จะบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้อง
สอบแข่งขันเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ในตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสว่นตาํบล
จังหวัดขอนแก่น ก่อน ซ่ึงผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังจะต้องดํารงตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผ่านการประเมินตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลโคกสง่า  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  จึงจะสามารถบรรจุแต่งต้ังเป็นครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ และสามารถโอน (ย้าย) 
ไปดํารงตําแหน่งอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ 
 
 
 
 
 การดําเนินการคัดเลือกดังกล่าว จะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความ
เป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้คัดเลือกได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าว
ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้คัดเลือกได้ โปรดแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่าทราบ เพ่ือจักได้ดําเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
  ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างดําเนินการคัดเลือก ให้
คณะกรรมการคัดเลือก รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า เพ่ือพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นทั้งหมด หรือ
ยกเลิกเฉพาะวิธีที่มีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้น หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า ได้ยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะวิธีใดแล้ว  
ให้ดําเนินการคัดเลือกเฉพาะวิธีนั้นใหม่ โดยผู้ที่ทุจริตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการคัดเลือกคร้ังนั้น ไม่มีสิทธิเข้าคัดเลือกอีก 
 กรณีตรวจพบการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ภายหลังที่มีการคัดเลือกเสร็จส้ินแล้ว  แต่ก่อนประกาศผลการคัดเลือก  ให้
คณะกรรมการคัดเลือก ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดทุจริตในการคัดเลือก หรือมีส่วนร่วมใน
การทุจริต ผู้ดําเนินการคัดเลือกอาจใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิผู้สมัครคัดเลือกนั้นได้ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
 
 
 

( นายรังสิทธ์ิ   เถียรวิทวัส ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกสง่า 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


