
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกอ
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันสําหรับผูชวยครูผูดูแลเด็ก

เพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
***************************

ดวยองคการบริหารสวนตําบลกอ จะดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน สําหรับ
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนทองถิ่น ในตําแหนงครูผูดูแลเด็ก

อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน สําหรับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก เพื่อบรรจุ
และแตงต้ังเปนพนักงานสวนทองถิ่น ลงวันที่ 29 มกราคม 2553 จึงประกาศรับสมัครกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน
สําหรับผูชวยครูผูดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก
ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก สังกัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกอจัดสรร  จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน
คุณสมบัติทั่วไป

ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต . ลง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ขอ 6 ดังตอไปนี้

1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ
3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน ไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ ก.ท.ประกาศกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง



6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอ่ืน

7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของ

รัฐ
12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน

13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลส วนทองถิ่นหรือ
ตามกฎหมายอ่ืน

14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามที่ ก.ท.กําหนดไว ดังนี้
1) ดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็ก ซึ่งจัดจางโดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได

ของทองถิ่น มาแลวไมนอยกวา 3 ป
2) มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก .ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงพนักงานครูเทศบาลและ
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  กรณีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ครูผูดูแลเด็ก

ผูดูแลเด็ก ที่ไดรับการจางกอนการประกาศใชมาตรฐานกําหนดตําแหนงดังกลาว ใหใชใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู หนังสือรับรองสิทธิ  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสือปฏิบัติการสอน ที่ครุสภาออกใหได

4) ตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑและแบบประเมินที่ ก.ท.กําหนด จาก
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ัง

3. ความรับผิดชอบของตําแหนงงานและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
(รายละเอียดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (ผนวก ก)

4. อัตราเงินเดือนท่ีไดรับ
ผูผานการคัดเลือก จะไดรับการบรรจุและแตงต้ังตามคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนขั้น ๘,๓๔๐.-

บาท



5. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครสอบใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ สํานัก

ปลัด องคการบริหารสวนตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน รับสมัครตั้งแต วันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ถึงวันท่ี ๘
พฤศจิกายน 2554 ตั้งแตเวลา 08.30–16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนในวันสมัคร
1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายคร้ังเดียวกันไมเกิน 6 เดือน

จํานวน 3 รูป
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาวุฒิการศึกษา/ใบปริญญาบัตร/รายงานผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งคุรุสภาออกใหใชแทน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ตามแบบที่ ก.ท.กําหนด) จํานวน 1 ฉบับ
7) ใบรับรองแพทยปริญญา ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ตามประกาศ ก .ท.จ.ลําพูน ขอ 6(5) ซึ่ง

ออกไมเกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
8) สําเนาหลักฐานเอกสารอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล/หลักฐานทางทหาร

(ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
**เอกสารทุกฉบับจะตองรับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับ**

6. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครคนละ 200.-บาท

7. วิธีการสมัคร
1) ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2.1 และ 2.2 ซึ่งปฏิบัติการสอนในศูนยพัฒนาเด็กแหงใด ตองสมัคร

เขารับการคัดเลือกในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนั้น
2) ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดใบสมัครดวยลายมือของ

ตนเอง
3) ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฎวาผูสมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติมไมครบถวนหรือไมถูกตอง
องคการบริหารสวนตําบลกอ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไมมีสิทธิสอบสัมภาษณหรือไมไดรับ
การบรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สมัครคัดเลือก

8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลกอ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่

คัดเลือก ในวันท่ี ๙ พฤศจิกายน 2554 ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกอ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน
9. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมตองสอบแขงขัน

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินผลความ
เหมาะสมกับตําแหนงและสอบสัมภาษณหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสม เพื่อทดสอบความรู ความสามารถในตําแหนงตาม
หลักเกณฑที่ ก.ท.กําหนด



1) คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2) คะแนนทดสอบความรู ความสามารถในตําแหนง โดยอาจใชวิธีสอบสัมภาษณ หรือวิธีอ่ืนใดที่

เหมาะสม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
10. เกณฑการตัดสิน

ผูผานการคัดเลือก จะตองมีผลคะแนนดังตอไปนี้
- คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80
- คะแนนการทดสอบความรู ความสามารถในตําแหนงตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70

11. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกได
องคการบริหารสวนตําบลกอ จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกได โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนน

รวมสูงสุดลงมาตามลําดับ การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกไดไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ขึ้นบัญชี แตถามีการ
คัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการเลือกใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกไดคร้ังนี้เปนอันยกเลิก

12. การบรรจุและแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลกอจะบรรจุและแตงต้ังผูผานการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตอง

สอบแขงขันเปนพนักงานสวนทองถิ่น ในตําแหนงครูผูดูแลเด็ก โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดลําพูน ซึ่งผูที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังจะตองดํารงตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผานการประเมิน
ตามหลักเกณฑ ก.ท.วาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงครูผูดูแลเด็ก ณ องคการบริหารสวน
ตําบลที่บรรจุและแตงต้ังเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป จึงจะสามารถบรรจุแตงต้ังครู ค.ศ.1 และสามารถโอน (ยาย) ไปที่อ่ืนได

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2554

(นายชุมพร     มะโน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกอ

1) คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2) คะแนนทดสอบความรู ความสามารถในตําแหนง โดยอาจใชวิธีสอบสัมภาษณ หรือวิธีอ่ืนใดที่

เหมาะสม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
10. เกณฑการตัดสิน

ผูผานการคัดเลือก จะตองมีผลคะแนนดังตอไปนี้
- คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80
- คะแนนการทดสอบความรู ความสามารถในตําแหนงตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70

11. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกได
องคการบริหารสวนตําบลกอ จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกได โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนน

รวมสูงสุดลงมาตามลําดับ การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกไดไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ขึ้นบัญชี แตถามีการ
คัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการเลือกใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกไดคร้ังนี้เปนอันยกเลิก

12. การบรรจุและแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลกอจะบรรจุและแตงต้ังผูผานการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตอง

สอบแขงขันเปนพนักงานสวนทองถิ่น ในตําแหนงครูผูดูแลเด็ก โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดลําพูน ซึ่งผูที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังจะตองดํารงตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผานการประเมิน
ตามหลักเกณฑ ก.ท.วาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงครูผูดูแลเด็ก ณ องคการบริหารสวน
ตําบลที่บรรจุและแตงต้ังเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป จึงจะสามารถบรรจุแตงต้ังครู ค.ศ.1 และสามารถโอน (ยาย) ไปที่อ่ืนได
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ภาคผนวก ก
มาตรฐานตําแหนง

ครูผูดูแลเด็ก
ช่ือตําแหนง
หนาที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียนปฏิบัติงานทาง
วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจะตองผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแข็งกอนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงครูเชนเดี่ยวกับผูดํารงตําแหนงครูผูชวย และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีอื่นท่ีไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

2.จัดอบรมสั่งสอนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึ งประสงค และ
คุณลักษณะตามวัย

3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4.ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
5.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง
1.มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นท่ี ก.พ.กําหนดเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และ
2.ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของทองถ่ินติดตอกัน

มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน
และระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานและ

3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ท่ีไดรับ
การจางกอนการประกาศใชมาตรฐานกําหนดตําแหนงดังกลาว ใหใชใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสออนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ีคุรุสภาออกใหได




