
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 
เรื่อง     การรับสมัครหัวหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เขา้รับการคัดเลอืกกรณี 
           มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเปน็พนักงาส่วนตําบล   ตําแหนง่  
           ครูผูดู้แลเด็ก 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ    จะดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตพิุเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
สําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และครผูู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง     
ครูผู้ดูแลเด็ก 

  ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ด่วนมาก ที่ ยล 0037.3/                  
ว 5913  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เรื่องการจัดสรรอัตราตําแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น                
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอาศัยอํานาจแห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล   ลงวันที่  1  ธันวาคม   2552  เรื่อง   กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน  
สําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และครูผู้ดูแลเด็ก  เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตําแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็ก  ประกอบกับความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  ในการประชุมครั้งที่   
9/2554  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554   จึงประกาศรับสมัครหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อ
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ ดังนี้ 

1. ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัครคัดเลือก 
ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้ 
1.1 ศพด.มัสยิดยาแมะสะเอะ 

เลขที่ตําแหน่ง 95-2-0007 
จํานวน  1 อัตรา 

1.2 ศพด.มัสยิดอัลมูบาร็อค 
เลขที่ตําแหน่ง 95-2-0008 

จํานวน  1 อัตรา 

1.3 ศพด.บ้านบาตูบือละ 
เลขที่ตําแหน่ง 95-2-0009 

จํานวน  1 อัตรา 

 

2. คุณสมบัติทั่วไป 
2.1  มีสัญชาติไทย 
2.2  มีอายุไม่ตํ่ากว่า  18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  60 ปี 
2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    /2.4 ไม่เป็นผู้... 
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                        2.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ และไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

        2.5  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
        2.6  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารทอ้งถิ่น  คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
        2.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        2.8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรฐั 

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือกกรณีมีเหตพุิเศษ 
3.1  ดํารงตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  และ / หรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การ 

บริหารส่วนตําบลสะเอะ ซึ่งจดัจ้างโดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได้ของท้องถิ่นติดต่อมาแล้วไม่
น้อยกว่า  3  ปี   

                        3.2  เปน็ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
กลางพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลขององค์การ 
บริหารส่วนตําบล  ลงวันที ่ 8  มกราคม  2546 
       3.3 เป็นผูท้ี่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งต้ัง  
       3.4  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หนังสือ
รับรองสิทธิ  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ได้   

3.5  ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์และแบบประเมินที่  ก.ท.จ กําหนด     
จากคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานที่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะแต่งต้ัง   

4.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ครผูู้ดูแลเด็ก  ตามมาตรฐานกําหนดตาํแหน่ง 
4.1  มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่  ก.อบต.   

กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้  และ 
 
              /4.2 ได้ปฏิบัติงาน.... 
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       4.2  ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า   3  ปี    โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน  และ 
       4.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   หรือใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หนังสือ
รับรองสิทธิ  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ได้   

5. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
ให้หัวหน้าศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  และครูผู้ดูแลเด็ก  ที่ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ฯ   

ย่ืนใบสมัครตามแบบฟอร์มทีกํ่าหนดท้ายประกาศนี้ด้วยตนเองได้ต้ังแต่วันที่   17  -  25  ตุลาคม  2554   
ณ   องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ  ในวนัและเวลาราชการ 

6. วัน  เวลา  และสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิขา้รับการคัดเลือก 
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตพิุเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันฯ  จะประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  ตารางสอบและสถานที่สอบ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ณ  องค์การบริหารส่วนตําบล
สะเอะ  หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  0-7323 - 8226 หรือ 0-7323-8220 หรือทาง www.sa – ae.go.th 
ในวันและเวลาราชการ 

7. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันสมัคร 
7.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน    1  ฉบับ 
7.2  สําเนาทะเบียนบ้าน   จํานวน    1  ฉบับ 
7.3 หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน จํานวน    1  ฉบับ  
7.4 ปริญญาบัตร หรือรายงานผลการศึกษา  (Transcript)   จํานวน   1  ฉบับ 
7.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล) จํานวน  1  ฉบับ 
7.6  ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู   หรือหนังสอืรับรองสิทธิ  ซึ่งครุสภาออกให้ใช้แทน 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู          จํานวน    1   ฉบับ 
7.7   ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คะแนนและแบบประเมินที่ ก.ท.จ. กําหนด 
7.8   รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด   

1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป  โดยเขียนชื่อ – สกุล  หลังรูปถ่ายตนเอง 
       7.9   ใบรับรองแพทย ์  จํานวน   1  ฉบับ 
 
 
 
                    /วัน  เวลาและ... 
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8. วัน  เวลา  และสถานที่ในการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ  จะประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในวันที่  11 ตุลาคม 2554 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ และประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง และสอบสัมภาษณ์      
ในวันที่  31  ตุลาคม  2554  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลกรงปินัง  ต้ังแต่เวลา  09.00 –  16.30  น.  
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก  ต้ังแต่เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป 

9. คะแนนการคดัเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขนั  ประกอบดว้ย 
                          8.1  คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   

     8.2  คะแนนทดสอบความรู้  ความสามารถในตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์   
(คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนดังต่อไปนี้ 

 9.1   คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80  

9.2   คะแนนการทดสอบความรู้  ความสามารถในตําแหน่งต้องได้คะแนนไม้น้อยกว่า 
ร้อยละ  70   

11. การประกาศผลการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ  จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที ่ 2  พฤศจิกายน  2554   

โดยรวมคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง และคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถในตําแหน่ง 
จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณทีี่สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า   
                   12. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 

องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้อง 
สอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยเรียงตามลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีที่สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สงูกว่า ถ้าคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รบัเลขประจําตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สงูกว่า  ในกรณทีี่มีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างแล้วบัญชี
ที่ขึ้นสํารองไว้  2  ปี  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวบัญชีสํารองให้ยกเลิก 
                    /12. การบรรจุ... 
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13. การบรรจแุต่งตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ  จะดําเนินการบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมี 

เหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลาก่อน ซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังจะต้องผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ ก.ท. ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตําแหน่งครูผู้ช่วย ณ  องค์การบริหารส่วน
ตําบลสะเอะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  จึงจะสามารถบรรจุแต่งต้ังเป็นครู รับเงินเดือนอันดับ  คศ. 1  และสามารถ
โอน (ย้าย)  ไปดํารงตําแหน่งอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ 

  ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   21  กันยายน  2554 

 

(นายมะกรี   ยูโซ๊ะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 
เรื่อง     การกําหนดตาํแหนง่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 

......................................................... 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  17 (5)  ประกอบมาตรา  24  วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และข้อ  3  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2554  คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)  ในการประชุมครั้งที่  8/2552  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2552  จึงมีมติเห็นชอบให้
กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีพิเศษไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแล
เด็ก เพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดยะลา  ในการประชุมครั้งที่  9/2554  วันที่  19  กันยายน  2554  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบล
สะเอะ  ดําเนินการกําหนดตําแหน่งพนักงานครู  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  3  อัตรา  ดังต่อไปนี้ 
 
ลําดับที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ตําแหนง่ เลขที่ตําแหน่ง เงินเดือน 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยาแมะสะเอะ/ครผูู้ดูแลเด็ก 95-2-0007 8,340 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลมูบาร็อค/ครูผูดู้แลเด็ก 95-2-0008 8,340 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านบาตูบือละ/ครูผู้ดูแลเด็ก 95-2-0009 8,340 

 

  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่  20  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2554   
 

 
 

(นายมะกรี  ยูโซ๊ะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 


