ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมต&องสอบแขงขัน สําหรับหัวหน&าศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ครูผู&ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแตงตั้งเป.นพนักงานสวนท&องถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ&านซีเยาะ
...............................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษไมตองสอบแขงขันสําหรับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแตงตั้งเป/นพนักงาน
สวนทองถิ่น ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซีเยาะ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ ด แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท) ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑการ
คัดเลือกกรณีพิเศษไมจําเป/นตองสอบแขงขันสําหรับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก และมติการ
ประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 9 /2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 จึง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน สําหรับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครู
ผูดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแตงตั้งเป/นพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซีเยาะ สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
บาโงยซิแน จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติผู&มีสิทธิเข&ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
๒.๑ ดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็กและ/หรือหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจัดจางโดย
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน มาแลวไมนอยกวา
๓ ปE และ
๒.๒ เป/นผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ 8 มกราคม 2546 หมวด 1 คุณสมบัติและลักษณะตองหาม ขอ 6 ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปEบริบูรณ
(๓) เป/นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป/นประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเป/นผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๕) ไมเป/นผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟOPนเฟQอนไมสมประกอบ หรือเป/นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต) ประกาศ
กําหนด ดังนี้
/(ก) โรคเรื้อน...

-2(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป/นที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป/นที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไมเป/นผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไมเป/นผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเป/นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไมเป/นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไมเป/นบุคคลลมละลาย
(๑๐) ไมเป/นผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดอาญา เวนแตเป/นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเป/นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไมเป/นผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไมเป/นผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไมเป/นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๒.๓ เป/นผูมีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่บรรจุแตงตั้ง
๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๕ ตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑคะแนนไมนอยกวารอยละ ๗๕ ตาม
แบบประเมินที่ ก.ท. กําหนด จากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
บาโงยซิแน แตงตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) ดังนี้
(๑) องคประกอบที่ ๑ งานปฏิบัติการสอน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๒) องคประกอบที่ ๒ งานสงเสริมการสอน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๓) องคประกอบที่ ๓ ดานบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติตอ
วิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเอง
ณ งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน ตั้งแตวันที่ ๑๒-๑๙ เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครจะตองกรอกเอกสารการสมัครดวยลายมือตนเองให
ถู กตองครบถวนในกรณี ที่มีก ารผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู สมั ค ร องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบาโงยซิ แนอาจ
พิจารณาไมรับสมัคร
/4. เอกสาร...

-3๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต&องนํามายื่นพร&อมใบสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมหลักฐานการสมัคร ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนา
ถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
๔.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว เป/นรูปถาย
ครั้งเดียวกัน และถายไมเกิน ๓ เดือน จํานวน ๒ รูป
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
อยางละ ๑ ชุด
๔.๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งคุรุสภาออกใหใชแทน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบขอขึ้นทะเบียนเป/นผูประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ตามแบบที่กําหนด) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี) อยางละ ๑ ชุด
๔.๘ ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเป/นโรคตองหามตามที่ ก.อบต. กําหนด ซึ่งออกใหไม
เกิน ๑ เดือน นับแตวันตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ
๕. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จํานวน ๒๐๐ บาท
อนึ่ ง ผู สมั ค รจะตองตรวจสอบและรั บ รองตนเองวาเป/ น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบั ติ เ ฉพาะสํา หรั บตํ า แหนงตรงตามประกาศรั บสมั ครจริ ง หากภายหลั งปรากฏวาผู สมัครรายใดมี
คุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน จะถือวาเป/นผูขาดคุณสมบัติ จะตัดสิทธิผูนั้นมิใหเขารับการคัดเลือก หรือ
พิจารณาไมใหผานการคัดเลือกหรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูคัดเลือกได และไมมีสิทธิไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และหากพบวาเป/นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะดําเนินการทางกฎหมาย
กับผูนั้นตอไป
๖. วัน เวลาและสถานที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสมัคร ในวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา 09.00 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
๗. การประกาศรายชื่อผู&มีสิทธิเข&ารับการคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล
บาโงยซิแน หรือทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๓๑๔-๐๓๔๕ หรือทางเว็บไซต www.bangoycinae.go.th
๘. วัน เวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและการ
ทดสอบความรู ความสามารถในตํ า แหนง โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ ในวั น ที่ ๓๑
ตุ ล าคม ๒๕๕๔
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น เป/นตนไป ณ หองประชุมทองถิ่นจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

/9.วิธีการ...

-4๙. วิธีการคัดเลือก
๘.๑ การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ตามแบบประเมินที่ ก.ท. กําหนด
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยผูผานการประเมินตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๘๐
๘.๒ การทดสอบความรู ความสามารถในตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยผูผานการประเมินตองไดคะแนน ไมนอยกวารอยละ ๗๐
๑๐. วัน เวลาและสถานที่ประกาศผลการคัดเลือก
องคการบริ หารสวนตํ าบลบาโงยซิ แน จะประกาศผลการคัด เลื อกฯ ภายในวัน ที่ 2
พฤศจิกายน 2554 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน หรือทางโทรศัพทหมายเลข
๐ 7325 0345 หรือทางเว็บไซต www.bangoycinae.go.th โดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบที่ไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนงมากกวาเป/นผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูได
คะแนนทดสอบความรูความสามารถในตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวาเป/นผูอยูในลําดับที่สูงกวา หากได
คะแนนเทากันอีกใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเป/นผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา
๑๑. การบรรจุแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน กําหนดบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกกรณี
มีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันเป/นพนักงานสวนตําบล สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน ในตําแหนง
ครูผูแลเด็ก เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัด
ยะลา)เรียบรอยแลว ทั้งนี้ ผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งจะตองดํารงตําแหนงครูผูแลเด็กและผานการประเมิน
ตามหลักเกณฑ ก.ท. วาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงครูผูชวย ณ องคการ
บริหารสวนตําบลบาโงยซิแน เป/นเวลาไมนอยกวา ๒ ปE จึงจะบรรจุแตงตั้งเป/นครู และสามารถโอน (ยาย) ไป
ที่อื่นได
อนึ่ ง การบรรจุ แ ละแตงตั้ ง ผู คั ด เลื อ กได หากองคการบริ ห ารสวนตํ า บลบาโงยซิ แ น
ตรวจสอบภายหลังวามีคุณสมบัติไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนในการ
สมัครคัดเลือก องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแนขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุแตงตั้ง
จึงประกาศมาเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) เสนีย บุญญภัทโร
(นายเสนีย บุญญภัทโร)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก

ภาคผนวก 1
ใบสมัครเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน
สําหรับหัวหนาศูนย(พัฒนาเด็กเล็กและครูผูแลเด็กเพื่อบรรจุและแตงตั้งเป1นพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก สังกัดองค(การบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 x 1.5
นิว
( ถ่ายไว้ ไม่เกิน
6 เดือน )
เลขประจําตัวสอบ ...................................
เรียน นายกองค$การบริหารสวนบาโงยซิแน
ดวยขาพเจาประสงค$จะสมัครเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน สําหรับ
หัวหนาศูนย$พัฒนาเด็กและและครูผูดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแตงตั้งเป4นพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครูผูดูแล
เด็ ก จึ งขอเสนอรายละเอี ย ด
พรอมหลั กฐานเกี่ ย วกั บ ตั ว ขาพเจา เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
ดังตอไปนี้
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................. สัญชาติ ............... เชื้อชาติ ...................
2. อายุนับถึงวันเป@ดรับสมัครวันสุดทาย....... ปA ....... เดือน (เกิดวันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. )
3. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร ปริญญา ...................... สาขาวิชาเอก ...................................................................
สําเร็จจากสถานศึกษาชื่อ ..................................... เมื่อวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ..............
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ...................... วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับคือ ...............................................
ความรูความสามารถพิเศษ ...........................................................................................................................
4. คุณวุฒิทางศาสนา ( ) ระดับ .............. ( ) ปริญญาตรีวิชาเอกอิสลามศึกษา/คุรุศาสตร$อิสลาม
5. อาชีพปFจจุบัน
( ) ครูอัตราจาง
( ) พนักงานจางตามภารกิจ
( ) อื่นๆ ....................
สถานศึกษาชื่อ ....................................................................... สังกัดองค$การบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
6. เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ........................................... นับถึงปFจจุบันเป4นระยะเวลา ........... ปA ............ เดือน
(นับถึงวันที่เป@ดรับสมัครวันสุดทาย)
7. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ............................. ออกให ณ จังหวัด ............. หมดอายุวันที่ .....................
8. ที่อยูปFจจุบัน/ติดตอได บานเลขที่ ....... หมูที่ ........ ตรอก/ซอย ..................... ถนน .....................................
ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย$ ........................................... โทรศัพท$ .....................................................................................

9. ไดแนบหลักฐานตางๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร ดังนี้
( ) สําเนาปริญญาบัตร
( ) สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) ( ) ใบรับรองแพทย$
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( ) สําเนาทะเบียนบาน ( ) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน
โดยผูบังคับบัญชา
( ) สัญญาจาง ( ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณียังไมไดใบอนุญาตฯ ฉบับจริงใหใชหนังสือรับรอง
สิทธิแทน) ( ) สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว – ชือ่ สกุล (ถามี) ( ) อื่นๆ (ถามี) .......................
ขาพเจาขอใหคํ ารับรองวา ขาพเจาเป4 นผูมีคุณสมบัติทั่ว ไปและไมมีลักษณะตองหามตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะตองหาม สําหรับบรรจุ
และแตงตั้งเป4นพนักงานสวนตําบล ขอความดังกลาวขางตนเป4นความจริง ถูกตองทุกประการ หากขอความ
ดังกลาวไมเป4นความจริง จะไมเรียกรองสิทธิใดๆ ในการคัดเลือกและบรรจุแตงตั้ง

ลงลายมือชื่อ ....................................................... ผูสมัครเขารับการคัดเลือก
( ............................................................ )
วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. .......................

หลักฐาน
( ) ครบถวน ( ) ไมครบถวน
.......................................................
ลงชื่อ ........................................
( .................................................. )
เจาหนาที่รับสมัคร
วันที่ ..... เดือน .......... พ.ศ. ..........

คุณสมบัติ
กลั่นกรองแลว
( ) ครบถวน ( ) ไมครบถวน
( ) มีคุณสมบัติครบถวน
..........................................................
( ) ขาดคุณสมบัติ
ลงชื่อ ............................................... ................................................................
( ..................................................... ) ลงชื่อ ....................................................
( ........................................................ )
วันที่ ..... เดือน ............. พ.ศ. .......... วันที่ ..... เดือน ................... พ.ศ. .............
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แบบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
สําหรับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน
ชื่อผูรับการประเมิน.............................................ลําดับที่สมัคร.............................................
โรงเรียน/ศพด....................................อบต.............................................................................
อําเภอ.....................................จังหวัด.....................................................................................
องค(ประกอบการประเมิน
1. อายุงานในการเป1นครูอัตราจางชั่วคราว
1) 9 ปAขึ้นไป
2) เกิน 6 ปA – 9ปA
3) เกิน 3 ปA – 6ปA
4) ครบ 3 ปA
2. วุฒิการศึกษา
1) ปริญญาโท
2) กําลังศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา
3) ปริญญาตรีทางการศึกษา(สาขาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยสําหรับตําแหนง
หัวหนาศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก/ทุกสาขาวิชาเอกสําหรับตําแหนงครูผดูู แลเด็ก)
3. ที่อยูป;จจุบันตามทะเบียนบาน
1) ภายในเขตองค$การบริหารสวนตําบลที่สมัครคัดเลือก
2) ตางเขตองค$การบริหารสวนตําบลแตอยูในจังหวัดเดียวกัน
3) ตางจังหวัด
4. ความรูความสามารถพิเศษที่เป1นประโยชน(ตอสถานศึกษา เชน มีความรู
คอมพิวเตอร( ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น กีฬา ผูดูแลเด็กดีเดน ผูนําเครือขายฯลฯ
1) 4 ดานขึ้นไป
2) 2 – 3 ดาน
3) 1 ดาน
5. การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน/ศพด. ขององค(การบริหารสวนตําบล
ในชวงที่ปฏิบัติงานที่ผานมา
1) มีสวนรวม / ชวยเหลือกิจกรรมอยางเป4นประจํา
2) มีสวนรวม / ชวยเหลือกิจกรรมบอยครั้ง
3) มีสวนรวม / ชวยเหลือกิจกรรมบางครั้ง
6. การพัฒนาตนเอง
1) ไดศึกษา / ฝYกอบรม แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง นําความรูมาพัฒนา
การเรียนการสอนอยางตอเนื่องและเผยแพรใหผูอื่น
2) ศึกษา / ฝYกอบรม แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และนําความรูมาพัฒนา
การเรียนการสอนของตนอยางตอเนื่อง
3) ศึกษา / ฝYกอบรม แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง

คะแนน
เต็ม
(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

คะแนน
ที่ได

หมาย
เหตุ

องค(ประกอบการประเมิน
7. การเผาระวังดูแลผูเรียน
1) เอาใจใสดูแลผูเรียนอยางสม่ําเสมอและเฝ[าระวังป[องกันผูเรียนจากโรคติดตอ
อบายมุข สิ่งเสพติด และความไมปลอดภัย
2) เอาใจใสดูแลผูเรียนอยางใกลชิด สม่ําเสมอ
3) เอาใจใสดูแลผูเรียนตามปกติ
8. รวมในการพัฒนาชุมชน
1) เป4นผูนําการวางแผนพัฒนาชุมชน
2) รวมวางแผนและแบงงานกันทํากับชุมชน
3) ชวยกิจกรรมของชุมชนเมื่อมีคําขอ
9. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน
1) เป4นประจํา สม่ําเสมอ
2) บอยครั้ง
3) นานๆ ครั้ง
10. มีทักษะในการสื่อสารและการใชภาษาไทย
1) ดีมาก
2) ดี
3) พอใชได
รวมคะแนนที่ไดจากการประเมิน

คะแนน
เต็ม
(10)
10

คะแนน
ที่ได

9
8
(10)
10
9
8
(10)
10
9
8
(10)
10
8
5
(100)

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

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

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

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

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

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

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

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

หมาย
เหตุ

ภาคผนวก 3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สมัครเขารับการคัดเลือกที่ อบต................................................
รายละเอียดขอมูลทั่วไป (ผูสมัครกรอกขอมูล)
1.ชื่อ...................................................... ชื่อสกุล........................................................................................
เกิดวันที่.......................เดือน........................................พ.ศ.....................................อายุ...........................ปA
สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี วุฒิ..................................... สาขาวิชาเอก.................................................
สถาบันการศึกษา........................................................................................................
ปริญญาโท วุฒิ.................................... สาขาวิชาเอก..................................................
สถาบันการศึกษา...........................................................................................................
ปริญญาเอก วุฒิ................................... สาขาวิชาเอก...................................................
สถาบันการศึกษา
.............................................................................................................
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนในปFจจุบัน
ปAการศึกษา...........................วิชาสอน/กลุมประสบการณ$........................................................ชั้น................
โรงเรียน/ศพด...........................................ระหวางวันที่..................................ถึงวันที่....................................
อบต.........................................................อําเภอ..........................................จังหวัด.....................................
3. สมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งเป4นพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครูผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก
หัวหนาศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน/ศพด.............................................................................................
อบต....................................................... กลุมวิชา/วิชาเอก...........................................................................

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเป4นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………………….
(.............................................................)
โรงเรียน/ศพด.........................................................................
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.....................

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คําชี้แจง
องค$ประกอบที่ 1
องค$ประกอบที่ 2
องค$ประกอบที่ 3
เกณฑ(การประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานปฏิบัตกิ ารจัดกิจกรรมการเรียนรู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
งานสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ดานบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติตอวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทั้ง 3 องค$ประกอบ รวมคะแนนเต็ม 300 คะแนน)
คะแนนรวมเต็ม 300 คะแนน เกณฑ(ผานการประเมินไมนอยกวารอยละ 75
คะแนน คะแนน หมาย
รายการประเมิน
เต็ม
ที่ได
เหตุ

องค(ประกอบที่ 1งานปฏิบัตกิ ารจัดกิจกรรมการเรียนรู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) มีการศึกษาหลักสูตรคูมือครู และเนื้อหาในบทเรียนและนวัตกรรมใหมกอน
เตรียมการสอน
(2) มีการจัดทําแผนการสอน จัดประสบการณ$การเรียนรู
(3) มีการเตรียมสื่อและกิจกรรมประกอบการจัดประสบการณ$การเรียนรู
(4) มีการทบทวนความรูเดิมและนําเขาสูบทเรียนกอนสอนเนื้อหาใหม
(5) มีความรูและทักษะในการถายทอด ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว
(6) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาการของนักเรียน
(7) มีการฝYกใหนักเรียนรูจักสรุปบทเรียน และมีสวนรวมในการเรียนการสอน
(8) มีการฝYกใหนักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอืน่
(9) มีการจัดบรรยากาศในหองเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค$ของการเรียนการสอน
(10) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวัดผลและประเมินผล
รวมคะแนนที่ประเมินได
องค(ประกอบที่ 2 งานสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ตรวจงานนักเรียน
(2) การจัดกิจกรรมเต็มความถนัด
(3) สํารวจการมาเรียนของนักเรียน
(4) ดูแลความพรอมของหองเรียน
(5) ควบคุมแถวและกิจกรรมหนาเสาธง
(6) ประชุมปรึกษา
(7) จัดทําสมุดรหัสงาน
(8) จัดทําบัตรสุขภาพ
(9) ติดตอผูปกครอง
(10) ฝYกทักษะการใชชีวิตประจําวัน
รวมคะแนนที่ประเมินได

100
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10
10
10
10
10
100
100

10
10
10
10
10
10
10
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100

รายการประเมิน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

องค(ประกอบที่ 3 ดานบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติตอ
วิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ปฏิบัติตนอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม
(2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา
(3) วิธีการทํางานที่เป4นแบบอยางทีด่ ีแกผูอื่นได
(4) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เหมาะสมกับวิชาชีพครู
(5) มีความสํานึกและตระหนักที่จะเป4นครูที่ดี
(6) เห็นความสําคัญของวิชาชีพ
(7) รักษาความสามัคคีและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหนาที่การงาน
(8) มีความสามารถในการควบคุมอารมณ$ไดอยางเหมาะสม
(9) ปกป[องและสรางความเขาใจอันดีตอสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพครู
(10) มีความเป4นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
รวมคะแนนที่ประเมินได
รวมคะแนนทั้งหมด (องค(ประกอบที่ 1 – 3 )ที่ประเมินได

100

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

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

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

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

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

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

หมาย
เหตุ

ภาคผนวก 4
หนังสือรับรองประวัตกิ ารปฏิบัติงาน
การคัดเลือกกรณีมเี หตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน
สําหรับหัวหนาศูนย(พัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กเพือ่ บรรจุและแตงตั้งเป1นพนักงานสวนทองถิ่น
ตําแหนงครูผดูู แลเด็ก
ชื่อ-สกุล...............................................................................................................
สังกัดศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก..........................................................อบต......................................................
อําเภอ.............................................จังหวัด...............................................
ปKที่
(พ.ศ.)

ศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่

ผูบังคับบัญชา
ลงนามรับรอง

ขอรับรองวาขอความที่แจงไวขางตนเป4นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ............
ตรวจสอบแลว ขอรับรองวาเป4นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................................
(..........................................................)
ตําแหนง. นายกองค$การบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
วันที่............เดือน................................พ.ศ............

