
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน  สําหรับครูผูดูแลเด็ก

เพ่ือบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนทองถิ่น
...............................................

ดวยองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตอง
สอบแขงขันสําหรับ ครูผูดูแลเด็ก เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนทองถ่ิน ตามท่ีไดรับการจัดสรรอัตรา
ตําแหนงและเลขท่ีตําแหนงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ดแห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีพิเศษไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับหัวหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล  ลงวันท่ี 27 มกราคม
2553 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 4 เมษายน 2549 และมติการ
ประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา ครั้งท่ี 9 /2557 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2557 จึง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน สําหรับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูผูดูแล
เด็ก เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร
1.1 ตําแหนงครผููดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซีเยาะ สังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลบาโงยซิแน จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ

๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล  ลงวันท่ี 8 มกราคม 2546 หมวด 1 คุณสมบัติและลักษณะตองหาม ขอ 6 ดังตอไปนี้

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนพระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง
๕) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ี ก.ท.ประกาศกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแก

สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย

/(ค) โรคเทา...
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(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรงัเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอนตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือตามกฎหมายอ่ืน

๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม
๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย

๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ

๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําความผิดวินัยตาม
มาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน

๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําความผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป
หรือหลักเกณฑและวิธีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลทองถ่ินหรือตามกฎหมายอ่ืน

14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1) มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืนท่ี ก.
อบต. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ และ

2) ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ทองถ่ิน ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป  ซึ่งจัดจางโดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน

๓) เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีบรรจุแตงตั้ง
๔) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.3 ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑคะแนนไมนอยกวารอยละ๗๕ ตาม

แบบประเมินท่ี ก.ท. กําหนด จากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
บาโงยซิแน แตงตั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) ดังนี้
(๑) องคประกอบท่ี ๑ งานปฏิบัติการสอน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๒) องคประกอบท่ี ๒ งานสงเสริมการสอน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๓) องคประกอบท่ี ๓ ดานบุคลิกภาพ  คุณธรรม  จรรยาบรรณ  และเจตคติตอ

วิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

/3. วัน เวลา...
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๓. วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเอง

ตั้งแตวันท่ี 17 – 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7 ณ งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด  องคการ
บริหารสวนตําบลบาโงยซิแน ในวันและเวลาราชการ  โดยผูสมัครจะตองกรอกเอกสารการสมัครดวยลายมือ
ตนเองใหถูกตองครบถวนในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
อาจพิจารณาไมรับสมัคร

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมหลักฐานการสมัคร  ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนา

ถูกตองและลงลายมือชือ่กํากับไวในเอกสารทุกฉบับ  ดังตอไปนี้
๔.๑ ใบสมัคร (ตามแนบทายประกาศ)
4.2 รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว  เปนรูปถาย

ครั้งเดียวกัน  และถายไมเกิน ๓ เดือน  จํานวน 3 รูป
๔.3 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ฉบับ
๔.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ
๔.5 สําเนาปริญญาบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)

อยางละ ๑ ชุด
๔.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งคุรุสภาออกใหใช

แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบขอข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา  จํานวน ๑ ฉบับ
๔.7 หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ตามแนบทายประกาศ) จํานวน ๑ ฉบับ
4.8 สําเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผานเกณฑรอยละ 75) จํานวน 1 ฉบับ
4.9 สําเนาสัญญาจาง (ติดตอกัน 3 ป)
๔.10 ใบรับรองแพทย (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
๔.11 อ่ืน ๆ เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี)

อยางละ ๑ ชุด
อนึ่ง  ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผู มี คุณสมบัติ ท่ัวไปและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมี
คุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ  จะตัดสิทธิผูนั้นมิใหเขารับการคัดเลือก  หรือ
พิจารณาไมใหผานการคัดเลือกหรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูคัดเลือกได  และไมมีสิทธิไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และหากพบวาเปนการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะดําเนินการทางกฎหมาย
กับผูนั้นตอไป

๕. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก    จํานวน ๒๐๐ บาท

6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก

ภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน ๒๕๕5 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน หรือทางโทรศัพท
หมายเลข ๐-๗๓๑๔-๐๓๔๕ หรือทางเว็บไซต www.bangoycinae.go.th

/7. วัน เวลาและ...
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7. วัน  เวลาและสถานท่ีประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน  จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและการ

ทดสอบความรู  ความสามารถในตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน ๒๕๕7
ตั้งแตเวลา 09.๐๐ น  เปนตนไป  ณ หองประชุมสัตตะภาคี  ท่ีทําการอําเภอยะหา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

8. วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน
8.๑ การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  ตามแบบประเมินท่ี ก.ท. กําหนด

(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยผูผานการประเมินตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๘๐
8.๒ การทดสอบความรู  ความสามารถในตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนน

เต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยผูผานการประเมินตองไดคะแนน  ไมนอยกวารอยละ ๗๐
9. วัน  เวลาและสถานท่ีประกาศผลการคัดเลือก

องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันท่ี 28
พฤศจิกายน 2557 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน   หรือทางโทรศัพทหมายเลข
๐ 7325 0345 หรือทางเว็บไซต www.bangoycinae.go.th

10. การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได
10.1 องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได เปนเวลาไม

เกิน 2 ป นับแตวันประกาศ โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูสอบได
คะแนนรวมเทากัน  ใหผูไดคะแนนทดสอบความรูความสามารถในตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบความรู ความสามารถในตําแหนงเทากัน ใหผูสอบท่ีไดคะแนนการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนงเทากัน    หากไดคะแนนเทากันอีกใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา

10.2 กรณีมีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนง  และภายหลังมีตําแหนงวาง
เพ่ิมอีก อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกท่ีเหลืออยูในลําดับถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น หรือ
อาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ท้ังนี้ใหเปนดุลพินิจขององคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน

๑1. การบรรจุแตงตั้ง
11.1 องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน กําหนดบรรจุและแตงตั้งผูผานการ

คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันเปนพนักงานสวนตําบล สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบาโงย
ซิแน ในตําแหนงครูผูแลเด็ก เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา (ก.
อบต.จังหวัดยะลา) กอน

11.2 ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็ก กําหนดเงินเดือนให
เปนไปตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครูผูดูแลเด็ก ดังนี้

(1) คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ป กําหนดอัตราเงินเดือน
15,050 บาท

(2) คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ป กําหนดอัตราเงินเดือน
15,800 บาท

/ผูท่ีได...
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11.3 ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งจะตองดํารงตําแหนงครูผูแลเด็กจะตองผานการ
ประเมินตามหลักเกณฑ ก.ท. วาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  เปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป
จึงจะสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู (อันดับ คศ.1) และสามารถโอน (ยาย) ไปดํารงตําแหนงอ่ืนหรือสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนได

จึงประกาศมาเพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)
(นายมูฮํามัดมุขตา  บาฮี)

นายกองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน



ตดิรูปถ่าย
ขนาด 1 x 1.5

( ถ่ายไว้ไมเ่กิน
6 เดือน )

ภาคผนวก 1

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน
สําหรับครูผูแลเด็กเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน

เลขประจําตัวสอบ ...................................

เรียน    นายกองคการบริหารสวนบาโงยซิแน

ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน สําหรับ
ครูผูดูแลเด็ก เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก  จึงขอเสนอรายละเอียด
พรอมหลักฐานเก่ียวกับตัวขาพเจา เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................. สัญชาติ ............... เชื้อชาติ ...................
2. อายุนับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย....... ป ....... เดือน (เกิดวันท่ี.......... เดือน .................. พ.ศ. .............
3. วุฒิการศึกษาท่ีใชสมัคร ปริญญา ...................... สาขาวชิาเอก ...................................................................

สําเร็จจากสถานศึกษาชื่อ ..................................... เม่ือวันท่ี ........ เดือน ............................. พ.ศ. ..............
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ...................... วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีขาพเจาไดรับคือ ...............................................

4. อาชีพปจจุบัน (   ) พนักงานจางท่ัวไป (   ) พนักงานจางตามภารกิจ (   ) อ่ืนๆ ....................
สังกัด.......................................................................

5. เริ่มปฏิบัติงานเม่ือวันท่ี ........................................... นับถึงปจจุบัน เปนระยะเวลา ........... ป ............ เดือน
(นับถึงวันท่ีเปดรับสมัครวันสุดทาย)

6. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ............................. ออกให ณ จังหวัด ............. หมดอายุวันท่ี .....................
7. ท่ีอยูปจจุบัน/ติดตอได บานเลขท่ี ....... หมูท่ี ........ ตรอก/ซอย ..................... ถนน .....................................

ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย ........................................... โทรศัพท .....................................................................................

8. ไดแนบหลักฐานตางๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร ดังนี้
(   ) ใบสมัคร
(   ) รูปถายหนาตรง  ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๒ รูป
(   ) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ฉบับ
(   ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ
(   ) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) อยางละ ๑ ชุด
(   ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งคุรุสภาออกใหใชแทนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู  หรือใบขอข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา  จาํนวน ๑ ฉบับ
(   ) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน  จํานวน ๑ ฉบับ
(   ) สําเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ฉบับ

/(  ) สําเนา...
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(   ) สําเนาสัญญาจาง (ติดตอกัน 3 ป)
(   ) ใบรับรองแพทย (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
(   ) อ่ืน ๆ เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี) อยางละ ๑ ชุด

ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะตองหาม สําหรับบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง ถูกตองทุกประการ หากขอความ
ดังกลาวไมเปนความจริง จะไมเรียกรองสิทธิใดๆ ในการคัดเลือกและบรรจุแตงตั้ง

ลงลายมือชื่อ ............................................ ผูสมัครเขารับการคัดเลือก
( ........................................... )

วันท่ี ............ เดือน ................................... พ.ศ. .......................

หลักฐาน
(   ) ครบถวน (   ) ไมครบถวน

.......................................................
ลงชื่อ ..........................................

( ....................................... )
เจาหนาท่ีรับสมัคร

วันท่ี ..... เดือน .......... พ.ศ. ..........

คุณสมบัติ
(   ) ครบถวน (   ) ไมครบถวน

..........................................................
ลงชื่อ ...........................................

( ......................................... )
ตําแหนง...........................................
วันท่ี ..... เดือน ............. พ.ศ. ..........

ผูรับรอง
(   ) มีคุณสมบัติครบถวน
(   ) ขาดคุณสมบัติ

................................................................
ลงชื่อ ............................................

( ............................................. )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
วันท่ี ..... เดือน ................... พ.ศ. .............



ภาคผนวก 2
แบบประเมินความเหมาะสมกับตาํแหนง

สําหรับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน
ชื่อผูรับการประเมิน.............................................ลําดับท่ีสมัคร.............................................
โรงเรียน/ศพด....................................อบต.............................................................................
อําเภอ.....................................จังหวัด.....................................................................................

องคประกอบการประเมิน
คะแนน

เต็ม
คะแนน

ท่ีได
หมาย
เหตุ

1. อายุงานในการเปนครูอัตราจางชั่วคราว
1) 9 ปข้ึนไป
2) เกิน 6 ป – 9ป
3) เกิน 3 ป – 6ป
4) ครบ 3 ป

2. วุฒิการศึกษา
1) ปริญญาโท
2) กําลังศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา
3) ปริญญาตรีทางการศึกษา(สาขาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยสําหรับตําแหนง

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ทุกสาขาวิชาเอกสาํหรับตําแหนงครูผูดูแลเด็ก)
3. ท่ีอยูปจจุบันตามทะเบียนบาน

1) ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลท่ีสมัครคดัเลือก
2) ตางเขตองคการบริหารสวนตําบลแตอยูในจังหวัดเดยีวกัน
3) ตางจังหวัด

4. ความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอสถานศึกษา เชน มีความรู
คอมพิวเตอร ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น กีฬา ผูดูแลเด็กดีเดน ผูนําเครือขายฯลฯ
1) 4 ดานข้ึนไป
2) 2 – 3 ดาน
3) 1 ดาน

5. การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน/ศพด. ขององคการบริหารสวนตําบล
ในชวงท่ีปฏิบัติงานท่ีผานมา
1) มีสวนรวม / ชวยเหลือกิจกรรมอยางเปนประจํา
2) มีสวนรวม / ชวยเหลือกิจกรรมบอยครั้ง
3) มีสวนรวม / ชวยเหลือกิจกรรมบางครั้ง

6. การพัฒนาตนเอง
1) ไดศึกษา / ฝกอบรม แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง นําความรูมาพัฒนา

การเรียนการสอนอยางตอเน่ืองและเผยแพรใหผูอ่ืน
2) ศึกษา / ฝกอบรม แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง และนําความรูมาพัฒนา

การเรียนการสอนของตนอยางตอเน่ือง
3) ศึกษา / ฝกอบรม แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง

(10)
10

8
6
3

(10)
10
9
8

(10)
10
9
8

(10)

10
9
8

(10)

10
9
8

(10)
10

9

8

..............

..............

..............

..............
…………..
..............
……………
……………
……………

.............
…………
…………..
………….
…………..

……………
…………..
………….
…………..

…………..
…………..
…………..
…………...
…………..

…………….

……………



องคประกอบการประเมิน คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

หมาย
เหตุ

7. การเผาระวังดูแลผูเรียน
1) เอาใจใสดูแลผูเรยีนอยางสม่ําเสมอและเฝาระวังปองกันผูเรียนจากโรคติดตอ

อบายมุข สิ่งเสพติด และความไมปลอดภยั
2) เอาใจใสดูแลผูเรยีนอยางใกลชิด สม่ําเสมอ
3) เอาใจใสดูแลผูเรยีนตามปกติ

8. รวมในการพัฒนาชุมชน
1) เปนผูนําการวางแผนพัฒนาชุมชน
2) รวมวางแผนและแบงงานกันทํากับชุมชน
3) ชวยกิจกรรมของชุมชนเมื่อมีคําขอ

9. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน
1) เปนประจํา สม่ําเสมอ
2) บอยครั้ง
3) นานๆ ครั้ง

10. มีทักษะในการสื่อสารและการใชภาษาไทย
1) ดีมาก
2) ดี
3) พอใชได

(10)
10

9
8

(10)
10
9
8

(10)
10
9
8

(10)
10
8
5

..............
.............

.............
............
.............
.............
............
.............
.............
.............
............
............
.............
.............
.............
..............

รวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน (100)

ลงช่ือ................................................ ประธานกรรมการ
(………………………………………. )

ลงช่ือ................................................. กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ
(…………………………………………) (…………………………………………)

ลงช่ือ.................................................. กรรมการ ลงช่ือ................................................. กรรมการ
(………………………………………...)                                 (................................................)

ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ เลขานุการ
(.............................................) (...............................................)

วันที่............เดือน......................................พ.ศ.......................


