
 
                                                         
 
 

 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลตาเนาะปเูต๊ะ 
เรื่อง  การรบัสมัครคดัเลือกบคุคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหนง่  ครูผูด้แูลเด็ก   

กรณีมีเหตพุเิศษไม่ต้องสอบแขง่ขัน 
--------------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ  จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่
ต้องสอบแข่งขัน  สําหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  3  อัตรา 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคท้าย และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  อํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล  
โดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อ
บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตามประกาศ  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2552  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 4  ลงวันที่  21  เมษายน  2554  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ที่ มท 0893.4 / ว 1418  ลงวันที่  25  สิงหาคม  2557  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา                
ในการประชุมครั้งที่  9 / 2557  เมื่อวันที่  17  กันยายน  2557  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ไม่ต้องสอบแข่งขัน  สําหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ดูแลเด็ก  เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนตําบล  
ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  ดังนี้ 
1.ตําแหน่งที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน 

- ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  เลขที่ตําแหน่ง  95-2-0098  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทํานบ                
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ จํานวน  1  อัตรา   

- ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  เลขที่ตําแหน่ง  95-2-0099  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน  
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ จํานวน  1  อัตรา 

  - ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  เลขที่ตําแหน่ง  95-2-0100  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยาแมะ 
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ จํานวน  1  อัตรา 
๒. คณุสมบตัขิองผู้มีสทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก และคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ 
 ๒.๑  คุณสมบตัผิู้มีสทิธิเข้ารบัการคดัเลือกกรณีมีเหตพุเิศษไม่ต้องสอบแขง่ขัน 
         ๒.๑.๑  ดํารงตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และ/หรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจัดจ้างโดย
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได้ของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนและมีสัญญาจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนาะปูเต๊ะ  ที่ทําการเปิดรับสมัคร และ 

๒.๑.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ดังต่อไปนี้ 

 
/ ๑) มีสญัชาติไทย... 
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๑) มีสัญชาติไทย  
   ๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า สิบแปด ปีบริบูรณ์ 
   ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
   ๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  

๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ                
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.อบต.ประกาศกําหนด ดังนี้ 
    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   ๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน              
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน อบต.ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
   ๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
   ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน อบต.ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
   ๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
   ๑๔)  ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ และ 
  ๒.๑.๓   ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์และแบบประเมินที่ ก.ทกําหนด โดย
คณะกรรมการที่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะแต่งต้ัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) 
  ๒.๑.๔  สําหรบัพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ไมม่ีสิทธิสมัครเขา้รับการคัดเลือก 
 ๒.๒ คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งครผููดู้แลเดก็ 

๒.๒.๑  มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และ 

๒.๒.๒ ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 

/ ๒.๒.๓ มีใบอนุญาต... 
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  ๒.๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  กรณีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก                 
ที่ได้รับการจ้างก่อนการประกาศใช้มาตรฐานกําหนดตําแหน่งดังกล่าว ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
หนังสือรับรองสิทธิ  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน  ที่คุรุสภาออกให้ได้      
๓.  เงินเดือนที่ได้รบั 

๓.๑ คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  หลักสูตร  ๔  ปี  กําหนดอัตรา
เงินเดือน  ๑๕,๐๕๐  บาท  

๓.๒ คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  หลักสูตร  ๕  ปี   กําหนดอัตรา
เงินเดือน  ๑๕,๘๐๐  บาท  
๔. วัน เวลา สถานทีร่บัสมคัร และค่าธรรมเนียมการสมัคร 
     ๔.๑ กําหนดการรับสมัครคัดเลือก  ต้ังแต่วันที่  17  พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2557                   
ในวันและเวลาราชการ  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ  อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 

๔.๒ วิธีการยื่นใบสมัคร 
  ๔.๒.๑ สมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและและบัตรประจําตัวคัดเลือกด้วยลายมือ
ของตนเอง เท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก               
และไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑ x ๑.๕ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๑  เดือน (นับถึงวันสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป  
โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจํานวน  ๑  รูป  ติดรูปถ่ายในบัตรประจําตัวคัดเลือก  จํานวน ๒  รูป                
และให้ย่ืนเอกสารพร้อมสําเนาเอกสารหลักฐานที่ได้รับรองความถูกต้องอย่างละ  ๑  ชุด ในวันสมัคร ดังนี้ 
  (๑)  สําเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ และระเบียน
แสดงผลการเรียนที่ระบุวิชาเอกหรือสาขาวิชา และรายละเอียดจํานวนหน่วยกิตวิชาที่ศึกษา  ที่แสดงให้เห็นว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่สมัคร  จํานวน  ๑  ฉบับ พร้อมฉบับจริง กรณีที่หลักฐาน
ทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะต้องดําเนินการตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  ภายในวันที่ปิดรับสมัคร  (วันที่  24  พฤศจิกายน  2557)  
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑  ชุด 
  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จํานวน  ๑ ฉบับ 
  (๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้นตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน อบต.จังหวัดยะลา  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  ฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ   
  (๕) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หนังสือรับรองสิทธิ           
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน  ที่คุรุสภาออกให้  จํานวน  ๑  ชุด 
  (๖)  สําเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล(ถ้ามี)จํานวน  ๑  ฉบับ  
  (๗) สําเนาคําสั่งจ้างพนักงานจ้าง จํานวน  ๑  ชุด 

(๘) สําเนาสัญญาจ้าง  จํานวน  ๑  ชุด 
  (๙) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน  ตามเอกสารหมายเลข  ๑  
  (๑๐) แบบสรปุผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ ชุด  ตามเอกสารหมายเลข  ๒  
  (๑๑) แบบสรุปประกอบการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  จํานวน  ๗  ชุด ตามเอกสารหมายเลข ๓  
 

/ (๑๒) แผนการจัด… 



- ๔ - 
 
  (๑๒) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  จํานวน  ๗  เลม่  ตามเอกสารหมายเลข ๔ 
  (๑๓)  สําเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด  เอ ๔   เท่านั้น 
  ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้เขียนคําว่า “สําเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อและวันที่กํากับไว้ทุก
หน้าของสําเนาเอกสารด้วย  

๔.๒.๒ เงื่อนไขการรับสมัคร 
   สําหรับการสมัครคัดเลือกครั้งนี้  ให้ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ                 
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
จริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งยื่นหลักฐานและเอกสารในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง                  
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก 

๔.๓  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  คนละ  200  บาท  เงินค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ใน
เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ยกเว้น ได้ยกเลิกการคัดเลือกทั้งหมด เนื่องจากการ
ทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
หรือส่อไปในทางทุจริต 
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคดัเลือก 

๕.๑ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นายก อบต.แต่งต้ัง จะดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากแบบสรุปผลการปฏิ บั ติงานของผู้สมัครและสัมภาษณ์ประกอบการประเมิน  ในวันที่                
12  พฤศจิกายน  2557  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน  อําเภอบันนังสตา  
จังหวัดยะลา 

๕.๒ ผู้ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ  ๕.๑  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) 
จะได้รับการประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  และคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ในวันที่  13  พฤศจิกายน  2557  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ  อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 
๖. หลกัเกณฑ์และวิธกีารคดัเลือก 

เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ                  
และประสบการณ์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตลอดจนมีพฤติกรรม  คุณลักษณะต่าง ๆ               
โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกนําเสนอและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการคัดเลือก  ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

๖.๑ การทดสอบความรู้ ความสามารถในตําแหน่ง  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
๖.๑.๑ การเตรยีมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  (๒๐ คะแนน) 
๖.๑.๒ การดําเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  (ปฏิบัติจริง)  (๔๐ คะแนน) 

  ๖.๒.๓ การวัดและประเมินผล  (๒๐ คะแนน) 
  ๖.๒.๔ คุณลักษณะของครู  (๑๐ คะแนน) 
  ๖.๒.๕ ความรูข้องครเูกี่ยวกับพระราชบญัญัติ/มาตรฐาน/การประเมนิคุณภาพสถานศึกษา(๑๐ คะแนน) 
      ๖.๒  การประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  จํานวน  ๑๐๐  คะแนน   
  พิจารณาจากใบสมัครคัดเลือก แบบสรุปการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง และการ
สัมภาษณ์ ตามแบบที่ ก.อบต.กําหนด 

/ ๗.  การประกาศวัน… 
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๗.  การประกาศวัน  เวลา  สถานทีค่ดัเลือก  และระเบียบเกี่ยวกบัการคดัเลือก 

คณะกรรมการคัดเลือก ฯ  จะดําเนินการประกาศวัน  เวลา  สถานที่คัดเลือก  และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก  ให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  
๘.  เกณฑ์การตดัสนิ 

ผู้ผ่านการคัดเลอืก จะต้องเปน็ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ดังนี้ 
๘.๑ ได้คะแนนทดสอบความรูค้วามสามารถในตําแหน่ง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๗๐  
๘.๒ ได้คะแนนการประเมนิความเหมาะสมกบัตําแหน่ง ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๙. การประกาศผลการคดัเลอืก 
  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ   จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่  1  ธันวาคม  2557             
โดยเรียงลําดับที่จากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนการ
ทดสอบความรู้ความสามารถในตําแหน่งมากกว่า  เป็นผู้ที่ได้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  หากได้คะแนนการทดสอบความรู้
ความสามารถในตําแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า  เป็นผู้ที่ได้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า  หากได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมากกว่า  เป็นผู้ที่ได้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  หากได้คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงานเท่ากัน  ให้ผู้ที่
ได้รับเลขประจําตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้ที่ได้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
๑๐. การขึน้บญัชีผูผ้่านการคดัเลือก 
 ๑๐.๑  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ   จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้มีกําหนด  ๒  ปี  นับแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว  
บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งต้ังภายในกําหนด  ๒  ปี                 
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาที่ระบุ  หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่  
ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งต้ัง  แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อ อบต.ที่จะบรรจุแต่งต้ังไม่เกิน              
๓๐  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้คัดเลือกได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ  หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 ๑๐.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑) ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว 
  ๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการบรรจุแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก 
  ๓) มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ในตําแหน่งที่คัดเลือกได้ 
  ๔) ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
 ๑๐.๓ กรณีสงสัยให้ถือคําวินิจฉัยของ  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ  เป็นที่สุด 
๑๑. การบรรจุแต่งตั้ง  
  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ  จะบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้อง
สอบแข่งขันเป็นพนักงานครู อบต. ในตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยต้องได้รับการเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดยะลา 
ก่อน ซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังจะต้องดํารงตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  และผ่านการประเมินตามประกาศ ก.ท.จ.
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๔๙  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ   เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี   จึงจะสามารถบรรจุแต่งต้ัง
เป็นครูรับเงินเดือนอันดับ  คศ.๑  และสามารถโอน (ย้าย) ไปดํารงตําแหน่งอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ 

/ การดําเนินการ… 
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 การดําเนินการคัดเลือกดังกล่าว  จะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ  โดยยึดหลักความรู้ 
ความสามารถ  ความเสมอภาค  และความเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อ  หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลหรือผู้อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้คัดเลือกได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือ
ทุจริตเพื่อให้คัดเลือกได้ โปรดแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะทราบ  เพื่อจักได้ดําเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
  ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  อันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่าง
ดําเนินการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการคัดเลือก  รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ                
เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นทั้งหมด  หรือยกเลิกเฉพาะวิธีที่มีการทุจริต  หรือส่อไปในทาง
ทุจริตนั้น  หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ  ได้ยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะวิ ธีใดแล้ว                
ให้ดําเนินการคัดเลือกเฉพาะวิธีนั้นใหม่  โดยผู้ที่ทุจริตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการคัดเลือกครั้งนั้น 
ไม่มีสิทธิเข้าคัดเลือกอีก 
 กรณีตรวจพบการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  ภายหลังที่มีการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  แต่ก่อนประกาศ
ผลการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการคัดเลือก  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดทุจริตในการคัดเลือก  หรือมีส่วนร่วมในการทุจริต  ผู้ดําเนินการคัดเลือกอาจใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิผู้สมัครคัดเลือก
นั้นได้ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่     24     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
      

                                                             
   (นายรอซะ  หะมะ) 

              นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


