
 
 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม�ต&องสอบแข�งขัน  สําหรับหัวหน&าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและ

ครูผู&ดูแลเด็กเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป.นพนักงานส�วนท&องถิ่น ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ&านซีเยาะ 
............................................... 

  ด�วยองค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน   มีความประสงค
จะดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษไม�ต�องสอบแข�งขันสําหรับหัวหน�าศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู�ดูแลเด็ก  เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป/นพนักงาน
ส�วนท�องถ่ิน ตําแหน�งครูผู�ดูแลเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ�านซีเยาะ  สังกัดองค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5)  ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ดแห� ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท) ในการประชุมครั้งท่ี 8/2552   เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม  2552 มีมติเห็นชอบให�กําหนดหลักเกณฑ
การ
คัดเลือกกรณีพิเศษไม�จําเป/นต�องสอบแข�งขันสําหรับหัวหน�าศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและครูผู�ดูแลเด็ก และมติการ
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดยะลา ครั้งท่ี 9 /2554  เม่ือวันท่ี 19 กันยายน  2554 จึง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม�ต�องสอบแข�งขัน  สําหรับหัวหน�าศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และครู
ผู�ดูแลเด็ก เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป/นพนักงานส�วนท�องถ่ิน ตําแหน�งครูผู�ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

  ๑.  ตําแหน�งท่ีรับสมัคร 
 ตําแหน�งครูผู�ดูแลเด็ก  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ�านซีเยาะ  สังกัดองค
การบริหารส�วนตําบล
บาโงยซิแน  จํานวน  ๑  อัตรา 
  ๒.  คุณสมบัติผู&มีสิทธิเข&ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ 

  ๒.๑  ดํารงตําแหน�งครูผู�ดูแลเด็กและ/หรือหัวหน�าศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   ซ่ึงจัดจ�างโดย
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได�ขององค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน  มาแล�วไม�น�อยกว�า   
๓  ปE  และ 
                    ๒.๒  เป/นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง  หลักเกณฑ
และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององค
การบริหารส�วน
ตําบล  ลงวันท่ี  8 มกราคม 2546  หมวด 1 คุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม ข�อ 6  ดังต�อไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม�ต่ํากว�า  ๑๘  ปEบริบูรณ
 
   (๓)  เป/นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
          
ทรงเป/นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
   (๔)  ไม�เป/นผู�ดํารงตําแหน�งข�าราชการการเมือง 
   (๕)  ไม�เป/นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�   ไร�ความสามารถหรือ
จิตฟOPนเฟQอนไม�สมประกอบ  หรือเป/นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล(ก.อบต)  ประกาศ
กําหนด  ดังนี้ 
 
 

/(ก) โรคเรื้อน... 
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    (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป/นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
    (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค)  โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป/นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
    (ง)  โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
    (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง  
   (๖)  ไม�เป/นผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งให�พักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อน
ตามมาตรฐานท่ัวไป  หรือหลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส�วนตําบลตาม
กฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๗)  ไม�เป/นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดี  จนเป/นท่ีรังเกียจของสังคม 
   (๘)  ไม�เป/นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 

(๙)  ไม�เป/นบุคคลล�มละลาย 
   (๑๐)  ไม�เป/นผู�เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดอาญา  เว�นแต�เป/นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๑)  ไม�เป/นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ    หรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๑๒)  ไม�เป/นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย      ตาม
มาตรฐานท่ัวไป  หรือหลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส�วนตําบล ตาม
กฎหมายว�าด�วยระเบียบการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน  
   (๑๓)  ไม�เป/นผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป  
หรือหลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส�วนตําบล ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๑๔)  ไม�เป/นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ 

 ๒.๓  เป/นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีบรรจุแต�งต้ัง 
 ๒.๔  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
 ๒.๕  ต�องผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ
คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕  ตาม
แบบประเมินท่ี ก.ท. กําหนด  จากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีนายกองค
การบริหารส�วนตําบล
บาโงยซิแน แต�งต้ัง 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (คะแนนเต็ม  ๓๐๐  คะแนน)  ดังนี้ 
   (๑)  องค
ประกอบท่ี  ๑  งานปฏิบัติการสอน  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)   
   (๒)  องค
ประกอบท่ี  ๒  งานส�งเสริมการสอน  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)   
   (๓)  องค
ประกอบท่ี  ๓  ด�านบุคลิกภาพ  คุณธรรม  จรรยาบรรณ  และเจตคติต�อ
วิชาชีพครู  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
  ๓.  วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
 ผู�ประสงค
จะสมัครให�ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร�อมหลักฐานการสมัครด�วยตนเอง 
ณ งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด  องค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน  ตั้งแต�วันท่ี  ๑๒-๑๙ เดือน 
ตุลาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ  โดยผู�สมัครจะต�องกรอกเอกสารการสมัครด�วยลายมือตนเองให�
ถูกต�องครบถ�วนในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร  องค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแนอาจ
พิจารณาไม�รับสมัคร 

/4. เอกสาร... 



-3- 
 
  ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะต&องนํามาย่ืนพร&อมใบสมัคร 
 ผู�สมัครต�องยื่นใบสมัครด�วยตนเองพร�อมหลักฐานการสมัคร  ซ่ึงผู�สมัครได�รับรองสําเนา
ถูกต�องและลงลายมือชื่อกํากับไว�ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต�อไปนี้ 
 ๔.๑  รูปถ�ายหน�าตรง  ไม�สวมหมวก  ไม�สวมแว�นตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว  เป/นรูปถ�าย         
ครั้งเดียวกัน  และถ�ายไม�เกิน  ๓  เดือน  จํานวน  ๒  รูป 
 ๔.๒  สําเนาทะเบียนบ�าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔  สําเนาปริญญาบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)         
อย�างละ  ๑  ชุด 
 ๔.๕  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิซ่ึงคุรุสภาออกให�ใช�แทน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบขอข้ึนทะเบียนเป/นผู�ประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๖  หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน  (ตามแบบท่ีกําหนด)  จํานวน  ๑  ฉบับ  
 ๔.๗  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  สําเนาใบสําคัญการสมรส  (ถ�ามี) อย�างละ  ๑  ชุด 
 ๔.๘  ใบรับรองแพทย
  แสดงว�าไม�เป/นโรคต�องห�ามตามท่ี ก.อบต. กําหนด  ซ่ึงออกให�ไม�
เกิน  ๑  เดือน  นับแต�วันตรวจร�างกาย  จํานวน  ๑  ฉบับ 
                  ๕. ค�าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
         ผู�สมัครคัดเลือกจะต�องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก    จํานวน  ๒๐๐  บาท 
                  อนึ่ ง   ผู� ส มัครจะต�องตรวจสอบและรับรองตนเองว� า เป/นผู� มี คุณสมบั ติ ท่ัว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  หากภายหลังปรากฏว�าผู�สมัครรายใดมี
คุณสมบัติดังกล�าวไม�ครบถ�วน  จะถือว�าเป/นผู�ขาดคุณสมบัติ  จะตัดสิทธิผู�นั้นมิให�เข�ารับการคัดเลือก      หรือ
พิจารณาไม�ให�ผ�านการคัดเลือกหรือถอนรายชื่อผู�นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู�คัดเลือกได�  และไม�มีสิทธิได�รับการ
บรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง  และหากพบว�าเป/นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะดําเนินการทางกฎหมาย
กับผู�นั้นต�อไป 

                     ๖.  วัน  เวลาและสถานท่ีประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 องค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�สมัคร ในวันท่ี 
๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๔  เวลา  09.00  ณ  ห�องประชุมองค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน      
  ๗.  การประกาศรายช่ือผู&มีสิทธิเข&ารับการคัดเลือก   
 องค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน  จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกและ
ระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก   ภายในวันท่ี  20  ตุลาคม  ๒๕๕๔ ณ  ห�องประชุมองค
การบริหารส�วนตําบล
บาโงยซิแน หรือทางโทรศัพท
หมายเลข  ๐-๗๓๑๔-๐๓๔๕   หรือทางเว็บไซต
  www.bangoycinae.go.th 
                   ๘.  วัน  เวลาและสถานท่ีประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
 องค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน  จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�งและการ
ทดสอบความรู�   ความสามารถในตําแหน�ง โดยวิธีการสัมภาษณ
  ในวันท่ี  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔                
ต้ังแต�เวลา ๑๐.๐๐ น  เป/นต�นไป  ณ  ห�องประชุมท�องถ่ินจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา 
 
 
 
 

/9.วิธีการ... 
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  ๙.  วิธีการคัดเลือก 
 ๘.๑  การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง  ตามแบบประเมินท่ี ก.ท. กําหนด  
(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  โดยผู�ผ�านการประเมินต�องได�คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ  ๘๐   
 ๘.๒  การทดสอบความรู�  ความสามารถในตําแหน�ง  โดยวิธีการสัมภาษณ
   (คะแนน
เต็ม  ๑๐๐  คะแนน) โดยผู�ผ�านการประเมินต�องได�คะแนน  ไม�น�อยกว�าร�อยละ  ๗๐   
  ๑๐.  วัน  เวลาและสถานท่ีประกาศผลการคัดเลือก 
 องค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน จะประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันท่ี  2  
พฤศจิกายน 2554    ณ   ห�องประชุมองค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน   หรือทางโทรศัพท
หมายเลข        
๐ 7325 0345  หรือทางเว็บไซต
  www.bangoycinae.go.th  โดยเรียงลําดับท่ีจากผู�ได�คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนนรวมเท�ากัน  ให�ผู�สอบท่ีได�คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน�งมากกว�าเป/นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า  ถ�าได�คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�งเท�ากัน  ให�ผู�ได�
คะแนนทดสอบความรู�ความสามารถในตําแหน�ง  (สัมภาษณ
) มากกว�าเป/นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า  หากได�
คะแนนเท�ากันอีกให�ผู�ท่ีได�รับเลขประจําตัวสอบก�อนเป/นผู�ท่ีอยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า       
  ๑๑. การบรรจุแต�งตั้ง 
  องค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน  กําหนดบรรจุและแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือกกรณี
มีเหตุพิเศษไม�ต�องสอบแข�งขันเป/นพนักงานส�วนตําบล สังกัดองค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน  ในตําแหน�ง
ครูผู�แลเด็ก  เม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัด
ยะลา)เรียบร�อยแล�ว ท้ังนี้  ผู�ท่ีได�รับการบรรจุและแต�งต้ังจะต�องดํารงตําแหน�งครูผู�แลเด็กและผ�านการประเมิน 
ตามหลักเกณฑ
 ก.ท.  ว�าด�วยการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มในตําแหน�งครูผู�ช�วย  ณ  องค
การ
บริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน  เป/นเวลาไม�น�อยกว�า  ๒  ปE  จึงจะบรรจุแต�งต้ังเป/นครู และสามารถโอน (ย�าย) ไป
ท่ีอ่ืนได� 

อนึ่งการบรรจุและแต�งต้ังผู�คัดเลือกได� หากองค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน 
ตรวจสอบภายหลังว�ามีคุณสมบัติไม�ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง หรือมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วนในการ
สมัครคัดเลือก องค
การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแนขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุแต�งต้ัง 

 จึงประกาศมาเพ่ือให�ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
                                                           (ลงชื่อ)   เสนีย
  บุญญภัทโร 

               (นายเสนีย
  บุญญภัทโร) 
                ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม�ต�องสอบแข�งขัน 

                                                         หวัหน�าศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและครูผู�ดูแลเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 



ตดิรูปถ่าย 
ขนาด 1 x 1.5 
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6 เดือน ) 

ภาคผนวก 1 
 

ใบสมัครเข�ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม�ต�องสอบแข�งขัน 
สําหรับหัวหน�าศูนย(พัฒนาเด็กเล็กและครูผู�แลเด็กเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งเป1นพนักงานส�วนตําบล 

ตําแหน�ง ครูผู�ดูแลเด็ก  สังกัดองค(การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน 
 
 

 
 
 
 

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

เรียน    นายกองค$การบริหารส�วนบาโงยซิแน 
 

ด�วยข�าพเจ�าประสงค$จะสมัครเข�ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม�ต�องสอบแข�งขัน สําหรับ
หัวหน�าศูนย$พัฒนาเด็กและและครูผู�ดูแลเด็ก เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป4นพนักงานส�วนตําบล ตําแหน�ง ครูผู�ดูแล
เด็ก  จึงขอเสนอรายละเอียด            พร�อมหลักฐานเก่ียวกับตัวข�าพเจ�า เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ดังต�อไปนี้ 
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................. สัญชาติ ............... เชื้อชาติ ................... 
2. อายุนับถึงวันเป@ดรับสมัครวันสุดท�าย....... ปA  ....... เดือน (เกิดวันท่ี.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. ) 
3. วุฒิการศึกษาท่ีใช�สมัคร ปริญญา ...................... สาขาวชิาเอก ................................................................... 
    สําเร็จจากสถานศึกษาชื่อ ..................................... เม่ือวันท่ี ........ เดือน ............................. พ.ศ. .............. 
    ได�คะแนนเฉลี่ยสะสม ...................... วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีข�าพเจ�าได�รับคือ ............................................... 
    ความรู�ความสามารถพิเศษ ........................................................................................................................... 
4. คุณวุฒิทางศาสนา     (   ) ระดับ ..............   (   ) ปริญญาตรีวิชาเอกอิสลามศึกษา/คุรุศาสตร$อิสลาม 

5. อาชีพปFจจุบัน          (   ) ครูอัตราจ�าง         (   ) พนักงานจ�างตามภารกิจ        (   ) อ่ืนๆ .................... 
    สถานศึกษาชื่อ ....................................................................... สังกัดองค$การบริหารส�วนตําบลบาโงยซิแน 

6. เริ่มปฏิบัติงานเม่ือวันท่ี ........................................... นับถึงปFจจุบันเป4นระยะเวลา ........... ปA ............ เดือน 

    (นับถึงวันท่ีเป@ดรับสมัครวันสุดท�าย)  
7. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ............................. ออกให� ณ จังหวัด ............. หมดอายุวันท่ี ..................... 
8. ท่ีอยู�ปFจจุบัน/ติดต�อได� บ�านเลขท่ี ....... หมู�ท่ี ........ ตรอก/ซอย ..................... ถนน ..................................... 
    ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด ......................................... 
    รหัสไปรษณีย$ ........................................... โทรศัพท$ ..................................................................................... 
 
 
 



 

9. ได�แนบหลักฐานต�างๆ ซ่ึงได�ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต�องแล�วมาพร�อมกับใบสมัคร ดังนี้ 
    (   ) สําเนาปริญญาบัตร       (   ) สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)      (   ) ใบรับรองแพทย$    
    (   ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   (   ) สําเนาทะเบียนบ�าน   (   ) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน   
         โดยผู�บังคับบัญชา 
    (   ) สัญญาจ�าง (   ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณียังไม�ได�ใบอนุญาตฯ ฉบับจริงให�ใช�หนังสือรับรอง 

           สิทธิแทน)   (   ) สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว – ชือ่สกุล (ถ�ามี)      (   ) อ่ืนๆ (ถ�ามี) ....................... 
 

  ข�าพเจ�าขอให�คํารับรองว�า ข�าพเจ�าเป4นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม สําหรับบรรจุ
และแต�งต้ังเป4นพนักงานส�วนตําบล ข�อความดังกล�าวข�างต�นเป4นความจริง ถูกต�องทุกประการ หากข�อความ
ดังกล�าวไม�เป4นความจริง จะไม�เรียกร�องสิทธิใดๆ ในการคัดเลือกและบรรจุแต�งต้ัง 

 
 

ลงลายมือชื่อ ....................................................... ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก 

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

 

หลักฐาน 
(   )  ครบถ�วน   (   )  ไม�ครบถ�วน 

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

( .................................................. ) 
 

เจ�าหน�าท่ีรับสมัคร 

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

คุณสมบัติ 
(   )  ครบถ�วน  (   )  ไม�ครบถ�วน 

.......................................................... 
ลงชื่อ ............................................... 
( ..................................................... ) 

 

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

กลั่นกรองแล�ว 
         (   )  มีคุณสมบัติครบถ�วน 

         (   )  ขาดคุณสมบัติ 
................................................................ 

ลงชื่อ .................................................... 
( ........................................................ ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 
                           แบบประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
                สําหรับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม�ต�องสอบแข�งขัน 
ชื่อผู�รับการประเมิน.............................................ลําดับท่ีสมัคร............................................. 
โรงเรียน/ศพด....................................อบต............................................................................. 
อําเภอ.....................................จังหวัด..................................................................................... 
 

องค(ประกอบการประเมิน 
  คะแนน 
     เต็ม 

     คะแนน 
        ท่ีได� 

 หมาย 
  เหต ุ

1. อายุงานในการเป1นครูอัตราจ�างชั่วคราว 
    1) 9 ปAข้ึนไป 
    2) เกิน 6 ปA – 9ปA 
    3) เกิน 3 ปA – 6ปA 
    4) ครบ 3 ปA 
2. วุฒิการศึกษา 
    1) ปริญญาโท 
    2) กําลังศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา 
    3) ปริญญาตรีทางการศึกษา(สาขาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยสําหรับตําแหน�ง      
        หัวหน�าศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก/ทุกสาขาวิชาเอกสาํหรับตําแหน�งครูผู�ดูแลเด็ก) 
3. ท่ีอยู�ป;จจุบันตามทะเบียนบ�าน 
    1) ภายในเขตองค$การบริหารส�วนตําบลท่ีสมัครคัดเลือก 
    2) ต�างเขตองค$การบริหารส�วนตําบลแต�อยู�ในจังหวัดเดยีวกัน 
    3) ต�างจังหวัด 
4. ความรู�ความสามารถพิเศษท่ีเป1นประโยชน(ต�อสถานศึกษา เช�น มีความรู� 
   คอมพิวเตอร( ศิลปะ วัฒนธรรมท�องถิ่น กีฬา ผู�ดูแลเด็กดีเด�น ผู�นําเครือข�ายฯลฯ 
    1) 4 ด�านข้ึนไป 
    2) 2 – 3 ด�าน 
    3) 1 ด�าน 
5. การมีส�วนร�วมในกิจกรรมของโรงเรียน/ศพด. ขององค(การบริหารส�วนตําบล       
   ในช�วงท่ีปฏิบัติงานท่ีผ�านมา 
    1) มีส�วนร�วม / ช�วยเหลือกิจกรรมอย�างเป4นประจํา 
    2) มีส�วนร�วม / ช�วยเหลือกิจกรรมบ�อยครั้ง 
    3) มีส�วนร�วม / ช�วยเหลือกิจกรรมบางครั้ง 
6. การพัฒนาตนเอง 
    1) ได�ศึกษา / ฝYกอบรม แสวงหาความรู�เพ่ือพัฒนาตนเอง นําความรู�มาพัฒนา 
         การเรียนการสอนอย�างต�อเน่ืองและเผยแพร�ให�ผู�อ่ืน 
    2) ศึกษา / ฝYกอบรม แสวงหาความรู�เพ่ือพัฒนาตนเอง และนําความรู�มาพัฒนา 
        การเรียนการสอนของตนอย�างต�อเน่ือง 
    3) ศึกษา / ฝYกอบรม แสวงหาความรู�เพ่ือพัฒนาตนเอง 

    (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 

  



องค(ประกอบการประเมิน 
   คะแนน 
     เต็ม 

    คะแนน 
      ท่ีได� 

   หมาย 
    เหตุ 

7. การเผ�าระวังดูแลผู�เรียน 
    1) เอาใจใส�ดูแลผู�เรยีนอย�างสม่ําเสมอและเฝ[าระวังป[องกันผู�เรียนจากโรคติดต�อ       
        อบายมุข สิ่งเสพติด  และความไม�ปลอดภยั 
    2) เอาใจใส�ดูแลผู�เรยีนอย�างใกล�ชิด สม่ําเสมอ 
    3) เอาใจใส�ดูแลผู�เรยีนตามปกติ 
8. ร�วมในการพัฒนาชุมชน 
    1) เป4นผู�นําการวางแผนพัฒนาชุมชน 
    2) ร�วมวางแผนและแบ�งงานกันทํากับชุมชน 
    3) ช�วยกิจกรรมของชุมชนเมื่อมีคําขอ 
9. แสวงหาและใช�ข�อมูลข�าวสารในการปฏิบัติงาน 
    1) เป4นประจํา สม่ําเสมอ 
    2) บ�อยครั้ง 
    3) นานๆ ครั้ง 
10. มีทักษะในการสื่อสารและการใช�ภาษาไทย 
    1) ดีมาก 
    2) ดี 
    3) พอใช�ได� 

      (10) 
       10 
           
        9 
        8 
     (10) 
       10 
        9 
        8 
     (10) 
       10 
        9 
        8 
     (10) 
       10 
        8 
        5 

  

รวมคะแนนท่ีได�จากการประเมิน      (100)   

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

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

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



ภาคผนวก 3 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สมัครเข�ารับการคัดเลอืกท่ี อบต................................................ 

 
รายละเอียดข�อมูลทั่วไป (ผู�สมัครกรอกข�อมูล) 
 

1.ชื่อ......................................................   ชื่อสกุล........................................................................................ 
เกิดวันท่ี.......................เดือน........................................พ.ศ.....................................อายุ...........................ปA 
สําเร็จการศึกษา �   ปริญญาตรี วุฒิ..................................... สาขาวิชาเอก.................................................                                             
                      สถาบันการศึกษา........................................................................................................ 
  �   ปริญญาโท วุฒิ.................................... สาขาวิชาเอก..................................................                                             
                    สถาบันการศึกษา........................................................................................................... 
  �   ปริญญาเอก วุฒิ................................... สาขาวิชาเอก...................................................                                             
                    สถาบันการศึกษา
............................................................................................................. 
 
2. รายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงานสอนในปFจจุบัน 
   ปAการศึกษา...........................วิชาสอน/กลุ�มประสบการณ$........................................................ชั้น................ 
   โรงเรียน/ศพด...........................................ระหว�างวันท่ี..................................ถึงวันท่ี.................................... 
   อบต.........................................................อําเภอ..........................................จังหวัด..................................... 
 
3. สมัครเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต�งต้ังเป4นพนักงานส�วนตําบล ตําแหน�ง� ครูผู�ช�วย � ครูผู�ดูแลเด็ก 
  � หัวหน�าศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน/ศพด............................................................................................. 
   อบต....................................................... กลุ�มวิชา/วชิาเอก........................................................................... 
 
 

ขอรับรองว�าข�อความดังกล�าวข�างต�นเป4นความจริงทุกประการ   
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………. 
                                                (.............................................................) 
    โรงเรียน/ศพด......................................................................... 

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



แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คําช้ีแจง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
องค$ประกอบท่ี 1  งานปฏิบัตกิารจัดกิจกรรมการเรียนรู�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
องค$ประกอบท่ี 2 งานส�งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู� (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
องค$ประกอบท่ี 3 ด�านบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคตติ�อวชิาชีพคร ู
   (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) ท้ัง 3 องค$ประกอบ รวมคะแนนเตม็ 300 คะแนน) 
เกณฑ(การประเมิน คะแนนรวมเต็ม 300 คะแนน เกณฑ(ผ�านการประเมินไม�น�อยกว�าร�อยละ 75 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได� 

หมาย
เหต ุ

องค(ประกอบที่ 1งานปฏิบัตกิารจัดกิจกรรมการเรียนรู� (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    (1)  มีการศึกษาหลักสูตรคู�มือครู และเนื้อหาในบทเรียนและนวัตกรรมใหม�ก�อน 
            เตรียมการสอน 
      (2)  มีการจัดทําแผนการสอน จัดประสบการณ$การเรียนรู� 
      (3)  มีการเตรียมสื่อและกิจกรรมประกอบการจัดประสบการณ$การเรียนรู� 
      (4)  มีการทบทวนความรู�เดิมและนาํเข�าสู�บทเรียนก�อนสอนเนื้อหาใหม� 
      (5)  มีความรู�และทักษะในการถ�ายทอด ทําให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�อย�างรวดเร็ว 
      (6)  มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับจิตวิทยาและการพฒันาการของนักเรียน 
      (7)  มีการฝYกให�นักเรียนรู�จักสรุปบทเรียน และมีส�วนร�วมในการเรียนการสอน 
      (8)  มีการฝYกให�นักเรียนสามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืน 
      (9)  มีการจัดบรรยากาศในห�องเรียนให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค$ของการเรียนการสอน      
    (10)  มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักการวัดผลและประเมินผล 

100 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

  

รวมคะแนนที่ประเมินได� 100   

องค(ประกอบที่ 2 งานส�งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู� (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ตรวจงานนักเรียน 
(2) การจัดกิจกรรมเต็มความถนัด 
(3) สํารวจการมาเรียนของนักเรียน 
(4) ดูแลความพร�อมของห�องเรียน 
(5) ควบคุมแถวและกิจกรรมหน�าเสาธง 
(6) ประชุมปรึกษา 
(7) จัดทําสมุดรหัสงาน  
(8) จัดทําบตัรสุขภาพ 
(9) ติดต�อผู�ปกครอง 
(10) ฝYกทักษะการใช�ชวีิตประจาํวนั 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

  

รวมคะแนนที่ประเมินได� 100   



รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได� 

หมาย
เหต ุ

องค(ประกอบที่ 3 ด�านบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติต�อ 
                       วิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ปฏิบัติตนอย�างถูกต�องตามทาํนองคลองธรรม 
(2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับของสถานศึกษา 
(3) วิธีการทํางานที่เป4นแบบอย�างทีด่ีแก�ผู�อ่ืนได� 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เหมาะสมกับวชิาชีพครู 
(5) มีความสํานึกและตระหนักที่จะเป4นครูที่ด ี
(6) เห็นความสําคัญของวิชาชีพ 
(7) รักษาความสามัคคีและช�วยเหลือซ่ึงกันและกันในหน�าที่การงาน 
(8) มีความสามารถในการควบคุมอารมณ$ได�อย�างเหมาะสม 
(9) ปกป[องและสร�างความเข�าใจอันดีต�อสังคมเก่ียวกับวิชาชีพครู 
(10) มีความเป4นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 

100 
 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

  

รวมคะแนนที่ประเมินได� 100   

รวมคะแนนทั้งหมด (องค(ประกอบที่ 1 – 3 )ที่ประเมินได� 300   
 

     
 

ลงชื่อ......................................... ประธานกรรมการ  
      (………………….………………..) 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................... กรรมการ  
       (.........................................) 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................... กรรมการ  
      (.............................................) 
 
 
 
 

ลงชื่อ............................................ เลขานุการ           
       (...........................................) 
 
 

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



ภาคผนวก 4 
 

หนังสือรับรองประวัตกิารปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม�ต�องสอบแข�งขัน 

สําหรับหัวหน�าศูนย(พัฒนาเด็กเลก็และครผูู�ดูแลเดก็เพ่ือบรรจุและแต�งตั้งเป1นพนักงานส�วนท�องถิ่น  
ตําแหน�งครูผู�ดูแลเด็ก 

 
ช่ือ-สกุล............................................................................................................... 

สังกัดศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก..........................................................อบต...................................................... 
อําเภอ.............................................จังหวดั............................................... 

 

ปKท่ี 
(พ.ศ.) 

ศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู�บังคับบัญชา 

ลงนามรับรอง ตั้งแต�วันท่ี ถึงวันท่ี 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ขอรับรองว�าข�อความที่แจ�งไว�ข�างต�นเป4นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ..........................................................ผู�สมัคร 
        (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ............ 
ตรวจสอบแล�ว ขอรับรองว�าเป4นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ............................................................... 
        (..........................................................) 
ตําแหน�ง. นายกองค$การบริหารส�วนตาํบลบาโงยซิแน 
 วันที่............เดือน................................พ.ศ............ 


