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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
..............................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จะดาเนินการคัดเลือก
กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ เลขที่ตาแหน่ง 33-2-0878 จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่
7 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตาแหน่ง 33-2-0878
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งดังต่อไปนี้
2.
1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 ดังต่อไปนี้
(๑
) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.อบต.กาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
/(7) ไม่เป็นผู้...

-2(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม
(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๗),(๙),(๑๐) หรือ (๑๔)
(๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
(๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และ
มิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้ โดยการพิจารณายกเว้นอาจพิจารณาถึงความจาเป็นและประโยชน์ของทาง
ราชการที่จะได้รับ โดยมติของ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมปรึกษายกเว้นจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้า
ของจานวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทาโดยลับ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและหรือ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหรือผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจัดจ้างโดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและหรือจากเงิน
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล และหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
นับถึงวันรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งอยู่ปัจจุบันติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร และ
(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2546 และ
(3) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง ตาแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็ก ตามมาตรฐานตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด (ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ
) และ นี้
(4) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และ
(5) เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลกาหนด โดยคณะกรรมการที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง
/๓. อัตราเงินเดือน

-3๓. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
๓.๑ คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร ๔ ปี กาหนดอัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท
๓.๒ คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร ๕ ปี กาหนดอัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๔.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 มกราคม 2559
ในวันและเวลาราชการ(ตามผนวก ข แนบท้ายประกาศฯ นี้)
4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกฯ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ
200 บาท โดยชาระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร (เมื่อสมัครรับคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
4.3 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(3) สาเนาปริญญาบัตรหรือรายงานผลการศึกษา(Transcript) จานวน ๑ ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑x1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน ๓ รูป
(5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคต้องห้ามตามที่ ก.อบต. กาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน (ฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ
(6) เพศชายต้องมีใบรับรองการพ้นภาระทางทหาร จานวน ๑ ฉบับ
(7) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ตามผนวก ค แนบท้ายประกาศฯ นี)้
จานวน
1 ฉบับ
(8) สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จานวน ๑
ฉบับ
(9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(ตามผนวก ง แนบท้ายประกาศฯ นี)้ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน จานวน ๑ ชุด
(10) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ย–สกุ
นชื่อล
จานวน ๑ ฉบับ
5. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกฯ จะต้องรับผิดชอบในการรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งยื่นหลักฐานและเอกสารในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครเอง องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์อาจไม่รับสมัครและหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกและไม่มี
สิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดๆ อีก
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ หาก
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติจะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการ
คัดเลือกฯ หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือกหรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
ได้และหากพบว่าผู้นั้นเจตนาหรือส่อเจตนาทุจริตจะดาเนินการทางกฎหมายกับผู้นั้นต่อไป
/7. หลักสูตร

-47. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ประกอบด้วย
(1) การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลตามแบบประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน การได้รับค่าตอบแทน ความรู้ความสามารถ พฤติกรรมการ
ปรับตัวร่วมกับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อมและอื่นตามความเหมาะสม
ๆ
(ตามผนวก จ แนบท้ายประกาศฯ นี้)
(2) การทดสอบความรู้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งวิธีการทดสอบ
ด้วยการสอบข้อเขียน โดยมอบหมายให้สถาบันการศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาหรือครุศาสตร์ขึ้นไป เพื่อดาเนินการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ
พิมพ์ข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบ ฯลฯ จนถึงการประมวลผลสอบ และให้สถาบันการศึกษาของรัฐดังกล่าวปกปิด
รายชื่อคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบ กลั่นกรองข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบ ไว้เป็นความลับจนกว่าจะ
เสร็จสิ้นกระบวนการสอบ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้เทียบเคียงตามแนวปฏิบัติในการ
สอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตาบล
(3) การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากพฤติกรรม
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณ
ไหวพริบ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้กาหนดช่วงคะแนนสาหรับคณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษแต่
ละบุคคล ให้คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 25-30 คะแนน และให้นาคะแนนของกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษมา
หารเฉลี่ยเป็นคะแนนสุดท้าย
8. กาหนดวันทาการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ จะดาเนินการคัดเลือกภาคการทดสอบความรู้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง ในวันที่ 23 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และภาคการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่งและสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเก ษ ชุดที่ 1 ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 ชุดที่ 2 ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 โดยมีระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกดังนี้
8.1 การแต่งกาย
- สุภาพบุรุษ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อคอปก กางเกงขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้น
- สุภาพสตรี แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
8.2 นาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) เพื่อใช้แสดงตัวและควรไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาคัดเลือกไม่30
น้อยกว่
นาทีา
9. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนดังนี้
(1) คะแนนภาคการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อ80
ยละ
(2) คะแนนภาคการทดสอบความรู้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้60
อยละ
(3) คะแนนภาคการสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
(4) คะแนนรวมตาม (1) , (2) และ (3) ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. วัน เวลา/

-510. วัน เวลา และสถานที่ประกาศผลการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ใน
วันที่
27 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเรียงลาดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนรวมการสอบทุกภาคจากมากไปหาน้อย ถ้าคะแนนรวมการสอบทุกภาคเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนการ
สอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ
ความรู้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบความรู้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้
คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งเท่ากันให้จับฉลาก
๑1. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่
แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้
บัญชีผู้คัดเลือกได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในกาหนดระยะเวลาอายุบัญชี และต่อมาบัญชีได้
ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่ง
ตั้งแต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตาบลที่จะบรรจุแต่งตั้ง ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจาก
วันที่บัญชีผู้คัดเลือกได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑2. การบรรจุและแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ จะดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษเรียงตามลาดับที่ตามบัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้ซึ่งมีอายุบัญชีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ปรากฏตามประกาศผลการ
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลและผู้ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการเตรียมความ
และพัฒนาอย่างเข้ม ณ องค์การบริหารส่วนตาบลที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะได้รับการ
แต่งตั้งดารงตาแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ และสามารถโอน (ย้าย) ได้
อนึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ดาเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษในรูปของ
คณะกรรมการโดยยึดหลัก ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสีย
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และหากผู้ใดได้ทราบ
ข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกโปรดแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
เพื่อจะได้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณัฐกิตติ์ กองรักษา
(นายณัฐกิตติ์ กองรักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

ผนวก ก
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
-----------------------------ผู้สมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กในประกาศฯ นี้จะต้องมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของครูผู้ดูแลเด็ก รายละเอียดแนบท้ายดังนี้
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ และ
2. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
3. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

ผนวก ข
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
-----------------------------ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
เลขประจาตัวสอบ..............................
ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 x 1.5
นิ้ว
( ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน )

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับสาหรับ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................... สัญชาติ ............... เชื้อชาติ ...............
๒. อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ......... ปี ........ เดือน (เกิดวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ............)
๓. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ปริญญา .................................................. สาขาวิชาเอก .............................................
สาเร็จจากสถานศึกษาชื่อ ............................................ เมื่อวันที่ ......... เดือน ..........................พ.ศ.................
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ................... วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ ........................................................
ความรู้ความสามารถพิเศษ ...............................................................................................................................
4. อาชีพปัจจุบัน
( ) พนักงานจ้างทั่วไป ( ) พนักงานจ้างตามภารกิจ (อื่น)ๆ............................
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชื่อ................................................... องค์การบริหารส่วนตาบล........................................
5. เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ................................................. นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ........... ปี ............ เดือน
(นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย) ให้แสดงรายละเอียดตามแบบหนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงานที่กาหนด
และส่งพร้อมใบสมัคร
๖. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ .............................. ออกให้ ณ จังหวัด ...................หมดอายุวันที่ ....................
7. ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้ บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย .............. ถนน .........................................
ตาบล/แขวง ................................... อาเภอ/เขต .................................. จังหวัด ..............................................
รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ..........................................................

/8.ได้แนบหลักฐาน...

-28. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร ดังนี้
( ) สาเนาปริญญาบัตร
( ) สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณียังไม่ได้ใบอนุญาตฯ ฉบับจริง ให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิแทน)
( ) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา
( ) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
( ) สัญญาจ้าง
( ) อื่นๆ (ถ้ามี) ..............................................
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามแห่งประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล สามารถบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ตาแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็กได้ และครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริง ถูกต้องทุกประการ หาก
ข้อความ ดังกล่าวไม่เป็นความจริง จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง

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

หลักฐาน
( ) ครบถ้วน ( ) ไม่ครบถ้วน
..............................................................

คุณสมบัติ
( ) ครบถ้วน ( ) ไม่ครบถ้วน
.........................................................

ลงชื่อ ..............................................
ลงชื่อ ...............................................
(………………………………………………..) (นายธนาพล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร)
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
หัวหน้าสานักงานปลัด
วันที่ …... เดือน .............. พ.ศ. .......... วันที่ …... เดือน .............. พ.ศ. ..........

กลั่นกรองแล้ว
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วน
( ) ขาดคุณสมบัติ
ลงชื่อ ..............................................
(นายสิทธิชัย อินทรสุขศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
วันที่ …... เดือน .............. พ.ศ. ..........

อบต..................................อาเภอ..........................................จังหวัดศรีสะเกษ
บัตรประจาตัวคัดเลือกพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขประจาตัว
ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
ชื่อ ( ) นาย...................................................................
( ) นาง....................................................................
( ) นางสาว.............................................................
นามสกุล..........................................................................

(สาหรับผู้สมัคร)
ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
( ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน )

อบต..................................อาเภอ..........................................จังหวัดศรีสะเกษ
บัตรประจาตัวคัดเลือกพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขประจาตัว

(สาหรับ เจ้าหน้าที)่

ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ชื่อ ( ) นาย...................................................................
( ถ่ายไว้ไม่เกิน
( ) นาง....................................................................
6 เดือน )
( ) นางสาว.............................................................
นามสกุล..........................................................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
(...................................................)
(...................................................)
(...................................................)
(...................................................)
ต้องแสดงบั
ดเลือตกนีร)้คู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรประจลายมื
าตัวเจ้าอหน้
อกนี้คู่กับอบัชืต่อรประชาชนหรื
(เจ้ตารประจ
หน้าทีาตั่อวคัอกบั
ชื่อาทีผู่ข้สองรัมัคฐ รคัดเลืต้องแสดงบั
ก ตรประจาตัวคัดเลืลายมื
ผู้สมัครคัดอเลืบัตอรประจ
ก าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ออกบัตร
ทุกครั้งที่เข้ารับการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และมารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งหากไม่มี ทุกครั้งที่เข้ารับการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และมารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งหากไม่มี
ทั้งสองบัตรแสดงคู่กันอาจมิได้รับอนุญาตเข้ารับการคัดเลือก
ทั้งสองบัตรแสดงคู่กันอาจมิได้รับอนุญาตเข้ารับการคัดเลือก

ผนวก ค
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
------------------------------

ที่ ……………/ 2558

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
อาเภอเมืองศรีสะเกษ ศก ๓๓๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว.....................................ตาแหน่ง................................
สถานที่ทางาน.......................................................................สังกัดส่วน/กอง/สานัก.................................................................
อัตราเงินเดือน.....................บาท (..............................................) ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันตั้งแต่วันที่ .....................................ถึงวันที่......................................................
ให้ไว้ ณ วันที่ ............เดือน...................................พ.ศ. ..............................

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

ผนวก ง
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
------------------------------

ที่ ……………/ 2558

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
อาเภอเมืองศรีสะเกษ ศก ๓๓๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว.....................................ตาแหน่ง................................
สถานที่ทางาน.......................................................................สังกัดส่วน/กอง/สานัก.................................................................
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
เกณฑ์และแบบประเมินที่ ก.อบต. กาหนด เพื่อ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ให้ไว้ ณ วันที่ ............เดือน...................................พ.ศ. ..............................

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

ผนวก ง
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
-----------------------------แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดข้อมูลทั่วไป (ผู้สมัครกรอกข้อมูล)
๑. ชื่อ......................................................................ชื่อสกุล...................................................................................
เกิดวันที.่ ....................เดือน..............................................................พ.ศ......................... อายุ.........................ปี
สาเร็จการศึกษา  ปริญญาตรี คุณวุฒิ...........................................สาขาวิชาเอก....................................
สถาบันการศึกษา........................................................................................................
 ปริญญาโท คุณวุฒิ...........................................สาขาวิชาเอก......................................
สถาบันการศึกษา........................................................................................................
 ปริญญาอื่น คุณวุฒิ...........................................สาขาวิชาเอก.....................................
สถาบันการศึกษา........................................................................................................
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนในปัจจุบัน
ปีการศึกษา.........................สอนวิชา/กลุ่มประสบการณ์..........................................................ชั้นที่................
โรงเรียน/ศพด. ........................................................ ระหว่างวันที่ ............................ ถึงวันที่ ........................
องค์การบริหารส่วนตาบล .............................................. จังหวัด ….................................................................
๓. สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง  ครูผู้ช่วย  ครูผู้ดูแลเด็ก
 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน/ศพด. ............................................ องค์การบริหารส่วนตาบล .........................................................
กลุ่มวิชา/วิชาเอก ……......................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................
(......................................................)
โรงเรียน/ศพด..........................................
วันที่.........เดือน......................พ.ศ...........

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คาชี้แจง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่ ๑
งานปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (๑๐๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๒
งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (๑๐๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๓
ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติต่อวิชาชีพครู(๑๐๐ คะแนน)
รวมคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนรวมเต็ม ๓๐๐ คะแนน เกณฑ์ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
คะแนน คะแนน
รายการประเมิน
หมายเหตุ
เต็ม
ที่ได้
องค์ประกอบที่ ๑ งานปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(100)
(๑) มีการศึกษาหลักสูตร คู่มือครู และเนื้อหาในบทเรียนและนวัตกรรมก่อน
เตรียมการสอน
๑๐
(๒) มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอน /แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
๑๐
(๓) มีการเตรียมสื่อและกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอน/การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
๑๐
(๔) มีการทบทวนความรู้เดิมและนาเข้าสู่บทเรียนก่อนสอนเนื้อหาใหม่
๑๐
(๕) มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอด ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
๑๐
(๖) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาการของนักเรียน
10
(๗) มีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน/การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
๑๐
(๘) มีการฝึกให้ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
10
(๙) มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนการสอน/การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๑๐
(๑๐) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดผลและประเมินผล
๑๐
รวมคะแนนประเมินที่ได้
๑๐๐
องค์ประกอบที่ ๒ งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(100)
(๑) ตรวจงานผูเ้ รียน
๑๐
(๒) การจัดกิจกรรมเต็มตามความถนัด
๑๐
(๓) สารวจการมาเรียนของผูเ้ รียน
๑๐
(๔) ดูแลความพร้อมของห้องเรียน
๑๐
(๕) ควบคุมแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
๑๐
(๖) ประชุมปรึกษา
๑๐
(๗) จัดทาสมุดรหัสงาน
๑๐
(๘) จัดทาบัตรสุขภาพ
๑๐
(๙) ติดต่อผู้ปกครอง
๑๐
(๑๐) ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจาวัน
๑๐
รวมคะแนนประเมินที่ได้
๑๐๐

-๒รายการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
องค์ประกอบที่ ๓ ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณและเจตคติ (100)
ต่อวิชาชีพครู
(๑) ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามทานองคลองธรรม
๑๐
(๒) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
๑๐
(๓) วิธีการทางานที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้
10
(๔) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เหมาะสมกับวิชาชีพครู
๑๐
(๕) มีความสานึกและตระหนักที่จะเป็นครูที่ดี
๑๐
(๖) การให้ความสาคัญกับวิชาชีพ
๑๐
(๗) รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน
๑๐
(๘) มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
๑๐
(๙) ปกป้องและสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพครู
๑๐
(๑๐) มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดารงชีวิต
๑๐
รวมคะแนนประเมินที่ได้
๑๐๐
รวมคะแนนทั้งหมด (องค์ประกอบที่ ๑-๓) ที่ประเมินได้

300

ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ
(........................................................)
ตาแหน่ง..................................................
ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(........................................................)
ตาแหน่ง ...................................................
ลงชือ่ .........................................................กรรมการ
(........................................................)
ตาแหน่ง ...................................................

หมายเหตุ

ผนวก จ
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
-----------------------------แบบประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ชื่อผู้รับการประเมิน ................................................................................................ ลาดับที่สมัคร ........................
โรงเรียน/ศพด. ..................................... องค์การบริหารส่วนตาบล .................................จังหวัด ….......................
องค์ประกอบการประเมิน
๑. อายุงานในการเป็นครูอัตราจ้าง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ผู้ดูแลเด็ก
๑) เกิน ๙ ปีขึ้นไป
๒) เกิน ๖ ปี แต่ไม่เกิน ๙ ปี
๓) ๓ ปีขึ้นไป – แต่ไม่เกิน ๖ ปี
๒. คุณวุฒิการศึกษา
๑) ปริญญาโททางการศึกษา
๒) กาลังศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา
๓) ปริญญาตรีทางการศึกษา (สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือ
ปฐมวัยสาหรับตาแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ทุกสาขา
วิชาเอกสาหรับตาแหน่งครูผดู้ แู ลเด็ก)
๓. การได้รับอัตราค่าตอบแทนประจาเดือน
๑) ตั้งแต่ 15,001 บาท ขึ้นไป(พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
๒) ตั้งแต่ 9,401-15,000 บาท(พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ)
๓) ไม่เกิน 9,400 บาท(พนักงานจ้างทั่วไป)
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาเช่น มีความรู้
คอมพิวเตอร์ ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ผู้นาเครือข่ายฯลฯ
๑) ๔ ด้านขึ้นไป
๒) ๒ – ๓ ด้าน
๓) ๑ ด้าน
๕. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาของอบต. ในช่วงที่ปฏิบัติงานที่
ผ่านมา
๑) มีส่วนร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมอย่างเป็นประจา
๒) มีส่วนร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมบ่อยครั้ง
๓) มีส่วนร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมบางครั้ง

คะแนน
เต็ม
(3)

คะแนน
ที่ได้

หมายเหตุ

3
2
1
(3)
3
2
1
(3)
3
2
1
(3)
3
2
1
(3)
3
2
1
/6. การพัฒนา…

-2องค์ประกอบการประเมิน
๖. การพัฒนาตนเอง
๑) ได้ศึกษา/ฝึกอบรม แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง นาความรู้
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้/การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ให้ผู้อื่น
๒) ได้ศึกษา/ฝึกอบรม แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง นาความรู้
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้/การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๒) ได้ศึกษา/ฝึกอบรม แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
๗. การเฝ้าระวังดูแลผู้เรียน
๑) เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างสม่าเสมอและเฝ้าระวังป้องกันผู้เรียน
จากโรคติดต่อ อบายมุข สิ่งเสพติดและความไม่ปลอดภัย
๒) เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด สม่าเสมอ
๓) เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนตามปกติ
๘. ร่วมในการพัฒนาชุมชน
๑) เป็นผู้นาวางแผนพัฒนาชุมชน
๒) ร่วมวางแผนและแบ่งงานกันทากับชุมชน
๓) ช่วยกิจกรรมของชุมชนเมื่อมีคาขอ
๙. แสวงหาและใข้ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน
๑) เป็นประจาสม่าเสมอ
๒) บ่อยครั้ง
๓) นาน ๆ ครั้ง
๑๐. มีทักษะในการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย
๑) ดีมาก
๒) ดี
๓) พอใช้
รวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน

คะแนน
เต็ม
(3)
3

คะแนน
ที่ได้

หมายเหตุ

2
1
(3)
3
2
1
(3)
3
2
1
(3)
3
2
1
(3)
3
2
1
(3๐)

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

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

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

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

-3ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(........................................................)
ตาแหน่ง...................................................

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

ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ
(........................................................)
ตาแหน่ง...................................................

