ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพเิ ศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและครูผดู้ ูแลเด็ก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตําบล ตําแหน่ง ครูผดู้ แู ลเด็ก
------------------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์
จะดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตําบล ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลขุนทะเล จํานวน 1 อัตรา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคท้ า ย แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542, ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํ า บลจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาของเทศบาลมาใช้กับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลโดยอนุโลม, ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและครู ผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ 4 กุม ภาพันธ์ 2553
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให้คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและครูผู้ดูเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตําบล ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาขี้เหล็ก จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ
2.1 ดํ า รงตํ า แหน่ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก และหรื อ หั ว หน้ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ซึ่ ง จั ด จ้ า งโดย
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได้ของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ให้หมายความถึง
พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว2282 ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2548 ด้วย) และ

/2.2 เป็นผู้...

-22.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหนาที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคล หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทํ าผิดวินั ยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานส่ ว นตํ า บล ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.3 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม (7) (9) (10) หรือ (14) คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ (11) หรือ (12) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่เป็น
กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตหน้าที่ หรือผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ
เกินสามปีแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
/2.4 เป็นผู้มี...

-32.4 เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และ
2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (พนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําแหน่ง หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการจ้างก่อนการประกาศใช้มาตรฐานกําหนดตําแหน่งหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย และหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล กําหนดให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หนังสือรับรอง
สิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว4 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554)
2.6 ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คะแนนและแบบประเมินที่ ก.ท.
กําหนด โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) ประกอบด้วย
(1) องค์ประกอบที่ 1 งานปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(2) องค์ประกอบที่ 2 งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)
(3) องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติต่อวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2.7 ปัจจุบันเป็นครูผู้ดูแลเด็ก หรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ประจําในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)
4. เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ตามแบบแนบท้ายประกาศ) โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมด้วยหลักฐาน สําเนาเอกสารอื่นซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับพร้อมแสดงเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
(2) สําเนาวุฒิการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นผู้คุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ กรณีที่หลักฐานทางการ
ศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรั บ รองแพทย์ (ออกไม่ เ กิ น 1 เดื อ น) นั บ แต่ วัน ตรวจร่ า งกายแสดงว่ า ไม่ เป็ น โรค
ต้องห้าม
(6) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองผ่านเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) (ถ้ามี)
(8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี)
(9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก ตาม
แบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้
/(10) หนังสือรับรอง...

-4(10) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้
(11) สําเนาสัญญาจ้าง จํานวน 1 ฉบับ
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่
ต้องสอบแข่งขันสําหรับกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก โดย
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ซึ่งผู้สมัครได้รับรอง
สําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล ระหว่างวันที่ 4 – 11 พฤศจิกายน 2554 ในวันและเวลา
ราชการ
5.2 ผู้ ส มัค รมี สิ ท ธิส มั ครเข้า รับ การคัดเลือ กกรณี มี เหตุ พิเ ศษไม่ต้ อ งสอบแข่ งขัน สําหรั บ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก ได้คนละ 1 ตําแหน่ง เท่านั้น
5.3 สําหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยลายมือชื่อ
ตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรง
ตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่ามีผู้สมัครรายใดกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเลจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก และไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตําบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล
6. วัน เวลา และสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554
โดยปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล หรือทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วน
ตําบลขุนทะเล ที่ www.khuntale.go.th
7. วิธีการคัดเลือก
7.1 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ตามแบบประเมินที่
ก.ท.กําหนด (โดยผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
7.2 ทดสอบความรู้ ความสามารถในตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยอาจใช้
วิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม (ผู้ผ่านการทดลองความรู้ ความสามารถในตําแหน่งต้องได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
8. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเลจะดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
สําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมตาขุนพลองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล
/9. การประกาศ...

-59. การประกาศผลการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเลจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่
ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 โดยปิด
ประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล หรือทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตําบล
ขุนทะเลที่ www.khuntale.go.th
10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเลจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก โดยเรียงลําดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถใน
ตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถในตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้เลข
ประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็กในตําแหน่งที่ว่างแล้ว องค์การบริหารส่วน
ตําบลขุนทะเลจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และครูผู้ดูเด็กไว้ 2 ปี และถ้ามีการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วน
ตํ า บล ตํ า แหน่ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํ า บลจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องดํารงตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเลเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ ก.ท.ว่า
ด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตําแหน่งครูผู้ช่วย จึงจะสามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 และสามารถโอน (ย้าย) ไปที่อื่นได้
อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้ หากองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเลตรวจสอบ
พบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนในการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก องค์การ
บริหารส่วนตําบลขุนทะเลขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

(นายโสภณ พรหมแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล

ภาคผนวก ก
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. จั ด อบรมสั่ ง สอนและจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดาํ รงตําแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และ
2. ได้ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ เคยปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การทํ า งานดู แ ลพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ของท้ อ งถิ่ น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ
งานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การให้ได้รับเงินเดือน
1. คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี กําหนดอัตราเงินเดือน 8,340 บาท และค่า
ครองชีพ 1,500 บาท
2. คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี กําหนดอัตราเงินเดือน 9,140 บาท และค่า
ครองชีพ 1,500 บาท

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ตอ้ งสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
และครูผดู้ ูเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล
เลขประจําตัวสอบ....................................
ติดรูปถ่ายขนาด
1x1.5 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน)

เรียน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ตําแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ –นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................สัญชาติ.................................
เชื้อชาติ.........................................ศาสนา............................................สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จํานวนบุตร....................คน
2. อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย..........ปี............เดือน (เกิดวันที่………..เดือน.......................พ.ศ..........)
3. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ปริญญา.....................................................สาขาวิชาเอก........................................
สําเร็จจากสถานศึกษาชื่อ.....................................................เมื่อวันที่...........เดือน......................พ.ศ............
ได้คะแนนเฉลีย่ สะสม.........................วุฒิการศึกษาสูงสุดทีข่ ้าพเจ้าได้รับคือ.................................................
ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................
4. คุณวุฒิทางศาสนา
ระดับ..............................
ปริญญาตรีวิชาเอกอิสลามศึกษา/คุรุศาสตร์อิสลาม
5. อาชีพปัจจุบัน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ
อื่น ๆ .......................................
สถานศึกษา/ศพด.ชื่อ.......................................................องค์การบริหารส่วนตําบล.....................................
6. เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่.................................................นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา.............ปี............เดือน
(นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย) ให้แสดงรายละเอียดตามแบบหนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงานที่
กําหนด และส่งพร้อมใบสมัคร
7. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่………………………………………………..ออกให้ ณ จังหวัด.................................
หมดอายุวันที่................................................
8. ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้ บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..............................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์......................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................E-mail..........................................................................................

-29. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร ดังนี้
สําเนาปริญญาบัตร
สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
ใบรับรองแพทย์
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณียงั ไม่ได้รับใบอนุญาตฯ
ฉบับจริง ให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิแทน)
หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา
สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
สัญญาจ้าง
อื่น ๆ (ถ้ามี)...................................................................................
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ า พเจ้ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับพนักงานส่วนตําบล สามารถบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ตําแหน่ง ครู
ผู้ดูแลเด็ก และครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริง ถูกต้องทุกประการ หาก
ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง
ลงชื่อ........................................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(.......................................................)
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ...................
การตรวจสอบหลักฐาน
( ) ครบถ้วน
( ) ครบถ้วน
ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(....................................................)
วันที่.............เดือน................................พ.ศ................
การตรวจสอบคุณสมบัติ
( ) ครบถ้วน
( ) ครบถ้วน
ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
(....................................................)
วันที่.............เดือน................................พ.ศ................
กลั่นกรองแล้ว
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วน

( ) ขาดคุณสมบัติ

ลงชื่อ.....................................................
(....................................................)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
วันที่.............เดือน................................พ.ศ................

หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน
ตามข้อ 6 ของใบสมัครประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
สําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผดู้ ูเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําแหน่ง ครูผดู้ ูแลเด็ก
ชื่อ – สกุล..............................................................................................................
โรงเรียน/ศพด.......................................................องค์การบริหารส่วนตําบล..........................................
จังหวัด.......................................................
ปีที่
(พ.ศ.)

โรงเรียน/ศพด.

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ผู้บริหารสถานศึกษา
ลงนามรับรอง

ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร
(......................................................)
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.............
ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
(......................................................)
ตําแหน่ง.................................................
โรงเรียน.................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.............

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล
รายละเอียดข้อมูลทั่วไป (ผูส้ มัครกรอข้อมูล)
1. ชื่อ.........................................................................ชื่อสกุล.............................................................................
เกิดวันที่.....................เดือน.............................................พ.ศ......................... อายุ....................................ปี
สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี วุฒิ...........................................สาขาวิชาเอก....................................
สถาบันการศึกษา.................................................................................................
ปริญญาโท วุฒิ...........................................สาขาวิชาเอก....................................
สถาบันการศึกษา.................................................................................................
ปริญญาอื่น วุฒิ...........................................สาขาวิชาเอก....................................
สถาบันการศึกษา.................................................................................................
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนในปัจจุบัน
ปีการศึกษา.........................สอนวิชา/กลุ่มประสบการณ์.......................................................ชั้นที่................
โรงเรียน/ศพด.........................................ระหว่างวันที่...................................ถึงวันที่....................................
องค์การบริหารส่วนตําบล....................................................จังหวัด..............................................................
3. สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ดแู ลเด็ก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน/ศพด.....................................................องค์การบริหารส่วนตําบล..................................................
กลุ่มวิชา/วิชาเอก...........................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................
(......................................................)
โรงเรียน/ศพด..........................................
วันที่.........เดือน......................พ.ศ...........

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คําชี้แจง
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3

การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
งานปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติต่อวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทั้ง 3 องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 300 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนรวมเต็ม 300 คะแนน เกณฑ์ผา่ นการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
คะแนน คะแนนที่
รายการประเมิน
หมายเหตุ
เต็ม
ได้
องค์ประกอบที่ 1 งานปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
10
(1) มีการศึกษาหลักสูตร คู่มือครู และเนื้อหาในบทเรียนและ
นวัตกรรมใหม่ก่อนเตรียมการสอน
10
(2) มีการจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
10
(3) มีการเตรียมสือ่ และกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
10
(4) มีการทบทวนความรู้เดิมและนําเข้าสู่บทเรียนก่อนการสอน
เนื้อหาใหม่
10
(5) มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอด ทําให้นกั เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างรวดเร็ว
10
(6) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาการของ
นักเรียน
10
(7) มีการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
10
(8) มีการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
10
(9) มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการเรียนการสอน
10
(10)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดผลและประเมินผล
รวมคะแนนประเมินที่ได้
100
องค์ประกอบที่ 2 งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
10
(1) ตรวจงานนักเรียน
10
(2) การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
10
(3) สํารวจการมาเรียนของนักเรียน
10
(4) ดูแลความพร้อมของห้องเรียน
10
(5) ควบคุมแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
10
(6) ประชุมปรึกษา
10
(7) จัดทําสมุดรหัสงาน (ป.01)
10
(8) จัดทําบัตรสุขภาพ
10
(9) ติดต่อผู้ปกครอง
10
(10)การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
รวมคะแนนประเมินที่ได้
100

-2คะแนน
เต็ม

รายการประเมิน
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ
และเจตคติต่อวิชาชีพครู
(1) ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
(2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาหรือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(3) วิธีการทํางานที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้
(4) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เหมาะสมกับวิชาชีพครู
(5) มีความสํานึกและตระหนักที่จะเป็นครูที่ดี
(6) เห็นความสําคัญของวิชาชีพ
(7) รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การ
งาน
(8) มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
(9) ปกป้องและสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพครู
(10)มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
รวมคะแนนประเมินที่ได้
รวมคะแนนทัง้ หมด (องค์ประกอบที่ 1-3) ที่ประเมินได้

คะแนนที่
ได้

หมายเหตุ

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
300

ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ
(........................................................)
ตําแหน่ง...................................................
ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(........................................................)
ตําแหน่ง...................................................
ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(........................................................)
ตําแหน่ง...................................................

แบบประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ชื่อผู้รับการประเมิน.......................................................................................................ลําดับที่สมัคร.........................
โรงเรียน/ศพด..........................................องค์การบริหารส่วนตําบล..................................จังหวัด..............................
คะแนน คะแนนที่
องค์ประกอบการประเมิน
หมายเหตุ
เต็ม
ได้
(10)
1. อายุงานในการเป็นครูอัตราจ้าง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ผู้ดูแลเด็ก
10
1) 9 ปีขึ้นไป
8
2) 6 ปี – 9 ปี
6
3) 3 ปี – 6 ปี
3
4) ครบ 3 ปี
(10)
2. วุฒิการศึกษา
10
1) ปริญญาโททางการศึกษา
9
2) กําลังศึกษาปริญญาโททางการศึกษา
8
3) ปริญญาตรีทางการศึกษา (สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือ
ปฐมวัยสําหรับตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ทุกสาขา
วิชาเอกสําหรับตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก)
(10)
3. ที่อยู่ปัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน
10
1) ภายในเขตเทศบาล/อบต. ที่สมัครคัดเลือก
9
2) ต่างเขตเทศบาล/อบต. แต่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
8
3) ต่างจังหวัด
(10)
4. ความรูค้ วามสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา/ศพด.
เช่น มีความรูค้ อมพิวเตอร์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา ฯลฯ
10
1) 4 ด้านขึ้นไป
9
2) 2 – 3 ด้าน
8
3) 1 ด้าน
(10)
5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน/ศพด.ของเทศบาล/อบต.
ที่ช่วงที่ปฏิบัตงิ านทีผ่ ่านมา
10
1) มีส่วนร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมอย่างเป็นประจํา
9
2) มีส่วนร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมบ่อยครั้ง
8
3) มีส่วนร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมบางครั้ง
(10)
6. การพัฒนาตนเอง
10
1) ได้ศึกษา/ฝึกอบรม แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง นํา
ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่
ให้ผู้อื่น
9
2) ศึกษา/ฝึกอบรม แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และนํา
ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง
8
3) ศึกษา/ฝึกอบรม แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
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7. การเฝ้าระวังดูแลผูเ้ รียน
1) เอาใจใส่ดูแลผูเ้ รียนอย่างสม่ําเสมอและเฝ้าระวังป้องกันผู้เรียน
จากโรคติดต่อ
2) เอาใจใส่ดูแลผูเ้ รียนอย่างใกล้ชิด สม่ําเสมอ
3) เอาใจใส่ดูแลผูเ้ รียนตามปกติ
8. ร่วมในการพัฒนาชุมชน
1) เป็นผู้นําวางแผนพัฒนาชุมชน
2) ร่วมวางแผนและแบ่งงานกันทํากับชุมชน
3) ช่วยกิจกรรมของชุมชนเมื่อมีคําขอ
9. แสวงหาและให้ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน
1) เป็นประจําสม่ําเสมอ
2) บ่อยครั้ง
3) นาน ๆ ครั้ง
10. มีทักษะในการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย
1) ดีมาก
2) ดี
3) พอใช้
รวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน

คะแนน
เต็ม
(10)
10

คะแนนที่
ได้

หมายเหตุ

9
8
(10)
10
9
8
(10)
10
9
8
(10)
10
8
6
(100)
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