
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานจ้าง 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
 

************************* 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือก
กรณี              มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้าง และพนักงานจ้าง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 

 

ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดยะลา ด่วนมาก ท่ี ยล0037.3/         
ว 5913  ลงวันท่ี 29  สิงหาคม 2554 เรื่องการจัดสรรอัตราตําแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถ่ิน      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สําหรับครูอัตราจ้าง เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2550 ประกอบกับความเห็นชอบของคณะกรรมการ      
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2554 จึงประกาศ      
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานจ้าง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร 
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล    

กายูบอเกาะ    จํานวน   1   อัตรา  
 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
2.1  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน 

2.1.1 ดํารงตําแหน่งครูอัตราจ้าง หรือพนักงานจ้าง ซ่ึงจัดจ้างโดยงบประมาณ          
เงินอุดหนุนจากรัฐ หรือจากเงินรายได้ของท้องถ่ิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  ซ่ึงปัจจุบันต้องปฏิบัติการสอนและมี
สัญญาจ้างในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ท่ีทําการเปิดรับสมัครคัดเลือก 

2.1.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสําหรับบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  ประกาศ ณ วันท่ี 24  ตุลาคม  2545  ดังนี้ 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
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5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี ก.อบต. ประกาศกําหนด ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล        
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมายอ่ืน 

7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
12) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษ หรือปลดออก เพราะกระทําความผิดวินัย                   

ตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน    

13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําความผิดวินัยตามมาตรฐาน
ท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

14) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
2.1.3 ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คะแนน และแบบประเมิน            

โดยคณะกรรมการฯท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ แต่งตั้ง และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) ประกอบด้วย 
 1) องค์ประกอบท่ี 1 งานปฏิบัติการสอน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 2) องค์ประกอบท่ี 2 งานส่งเสริมการสอน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 3) องค์ประกอบท่ี 3 ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติต่อ

วิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
2.1.4 สําหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
         (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

 

3. เงินเดือนท่ีได้รับ 
ผู้คัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 

8,340 บาท 
 

4. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันท่ี 12-19 ตุลาคม 2554 ณ สํานักปลัด องค์การบริหาร

ส่วนตําบลกายูบอเกาะ  หมู่ 2 ตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7325-4353 

 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน              

ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก จํานวน 3 รูป 
5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  โดยรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารตัวจริง 
5.3 สําเนาทะเบียนบ้าน โดยรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารตัวจริง 
5.4 หนังสือรับรองประวัติการทํางาน 
5.5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน      
5.6 สําเนาปริญญาบัตร หรือรายงานผลการศึกษา (Transcript)  โดยรับรองสําเนา

ถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารตัวจริง 
5.7 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสาร

ตัวจริง 
5.8 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับจนถึงวันรับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
5.9 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ  โดยรับรอง

สําเนาถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารตัวจริง 
5.10 ผู้สมัครฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งท่ีรับสมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการกรณีมีเหตุพิเศษไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครคัดเลือกกรณีมี
เหตุพิเศษฯ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

 

 6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกในอัตรา 200 บาท (ค่าธรรมเนียม

จะไม่คืนให้เม่ือได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว) 
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7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณี                 

มีเหตุพิเศษฯ  ภายในวันท่ี 25 ตุลาคม  2554 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ หรือทาง www.kayuboko.go.th    

 

8. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันท่ี       

10 ตุลาคม 2554  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   และประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งและสอบสัมภาษณ์  ในวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2554  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล      
กายูบอเกาะ   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

9. ประกาศผลการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ

ฯ ในวันท่ี 3  พฤศจิกายน  2554  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบล          
กายูบอเกาะ  หรือทาง www.kayuboko.go.th  

  
10. คะแนนการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่ต้องสอบแข่งขัน 

(1) คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(2) คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถในตําแหน่ง โดยอาจใช้วิธีสอบสัมภาษณ์  หรือ

วิธีอ่ืนใดท่ีเหมาะสม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 

11. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก จะต้องมีผลคะแนนดังต่อไปนี้  
- คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถในตําแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

 

12. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่

ต้องสอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้างและพนักงานจ้าง โดยเรียงลําดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถในตําแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า หากได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถในตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า หากได้คะแนนการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ท่ีได้เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  

ในกรณีท่ีมีการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
สําหรับครูอัตราจ้างและพนักงานจ้าง ในตําแหน่งท่ีว่างแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะข้ึนบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานจ้างไว้ 2 ปี และถ้ามีการสรรหาโดยวิธีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก 
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13. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับในบัญชีผู้คัดเลือกได้

ตามประกาศผลการคัดเลือกขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  โดยต้องได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา ก่อน ซ่ึงผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องดํารงตําแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็ก และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ ก.ท. ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใน
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  จึงจะสามารถบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู รับเงินเดือน
อันดับ คศ.1 และสามารถโอน(ย้าย) ไปท่ีอ่ืนได้ 
      อนึ่งการบรรจุและแต่งตั้งผู้ คัดเลือกได้ หากองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
ตรวจสอบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร
คัดเลือก องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุแต่งตั้ง 
 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  20 กันยายน พ.ศ. 2554 
 

 

(นายประถม  เตโช) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.อบต. จังหวัดยะลา 

ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก ก 
 
 
1. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร 

ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขท่ีตําแหน่ง 95-2-0033 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล  
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ    จํานวน   1   อัตรา  

 
 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 
                        2.1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน 
     2.1.1 ดํารงตําแหน่งครูอัตราจ้าง หรือพนักงานจ้าง ซ่ึงจัดจ้างโดยงบประมาณ        
เงินอุดหนุนจากรัฐ หรือจากเงินรายได้ของท้องถ่ิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีได้ปฏิบัติงาน  ซ่ึงปัจจุบันต้องปฏิบัติการสอนและ
มีสัญญาจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ท่ีทําการเปิดรับสมัครคัดเลือก 
       2.1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปทางการศึกษา  ทุกสาขาวิชาเอก หรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดเป็นคุณวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้  
       2.1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ท่ีได้รับการจ้างก่อนการประกาศใช้มาตรฐานกําหนดตําแหน่งดังกล่าว ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนท่ีคุรุสภา
ออกให้ได้ 
 
 

************************** 

 

 

 

 


