
  
 
 
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลบานนา 
เรือ่ง  รับสมคัรเพือ่คดัเลือกกรณีมีเหตพุเิศษไมตองสอบแขงขนั 

เพือ่บรรจแุละแตงตัง้เปนพนักงานสวนตาํบล ตาํแหนง ครผููดูแลเดก็  
ในสงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลบานนา 

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

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง จะดําเนินการสอบคัดเลือกกรณีมี
เหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน เพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก ในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลบานนา จํานวน ๒ อัตรา 

 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง (ก.ท.จ.ระนอง) เร่ือง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน สาํหรับหัวหนาศนูยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก เพื่อบรรจุ
และแตงต้ังเปนพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๔๙ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๔๔ ลง
วันท่ี ๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดสรรอัตราตําแหนงและเงินเดือน พนักงานสวนทองถิ่น ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานนา จํานวน ๒ อัตรา และมติ ก.อบต.
จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให องคการบริหารสวนตําบลบานนา 
กําหนดตําแหนง ครูผูดูแลเดก็ได ๒ อัตรา 

 องคการบริหารสวนตําบลบานนา จงึประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกกรณีมเีหตุพิเศษไมตองสอบแขงขนั เพื่อ
บรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง  ครูผูดแูลเด็ก โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 
 ๑. ตาํแหนงทีร่ับสมคัร 
  ๑.๑ ครูผูดูแลเด็ก อนัดับครูผูชวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทองหลาง  จํานวน ๑ อัตรา 
  ๑.๒ ครูผูดูแลเด็ก อนัดับครูผูชวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแพรกซาย  จํานวน ๑ อัตรา 
 ๒. หนาทีค่วามรบัผดิชอบของตาํแหนงและลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ  และคาตอบแทนทีจ่ะไดรบั  ตาม
ผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี ้ 

 ๓. คณุสมบตัขิองผูสมคัร เขารับการคดัเลือกกรณีพเิศษไมตองสอบแขงขนั   
  ๓.๑ ผูสมัครคัดเลือกจะตองเปนผูมีคณุสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
   ๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. มีอายไุมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
     

       /๓.เปนผูเลื่อมใส...  



-๒- 
   ๓. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิใ์จ 
   ๔. ไมเปนผูดาํรงตาํแหนงขาราชการการเมือง  
   ๕. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหาม สําหรับพนักงาน      สวน
ตําบล ดังนี ้
    (ก) โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสงัคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสงัคม 
    (ง) โรคติดยาเสพตดิใหโทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
   ๖. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑและวธีิการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  
   ๗. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอนัดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม  
   ๘. ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   ๙. ไมเปนบุคคลลมละลาย  
   ๑๐. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สดุ ใหจาํคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๑๑. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวสิาหกิจ  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
   ๑๒. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผดิวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑและวธิีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  
   ๑๓. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนกังานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
   ๑๔. ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารบัราชการ  
  ๓.๒ ดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็ก และ/หรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงจัดจางโดย
งบประมาณเงนิอุดหนุนจากรฐัและเงินรายไดของทองถิ่น ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๓ ป และ  
  ๓.๓ เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงที่จะบรรจุและแตงต้ัง 
ตามมาตรฐานตําแหนง  
  ๓.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบแทนในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบดวย
หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให  
  ๓.๕ ตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑและแบบประเมินที่ ก.ท.กําหนด จาก
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ัง  
  ๓.๖ ตองเปนผูปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ในสังกดัองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
ศูนยใด ตองสมัครเขารับการคัดเลือกในศูนยนั้น  
 



           /๔. การรับสมัคร... 

-๓- 

 ๔. การรบัสมคัรเพือ่คดัเลือก  
  ๔.๑ วนั  เวลา  และสถานทีร่บัสมคัร  
   ผูประสงคจะสมคัรเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน สามารถติดตอ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองได ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอกะเปอร จังหวัด
ระนอง ตัง้แตวนัที ่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   ถงึวนัที ่  ๑๐  พฤศจกิายน  ๒๕๕๔  ในวนัและเวลา
ราชการ  
  ๔.๒ เอกสารและหลกัฐานทีต่องนาํมายืน่พรอมกบัใบสมคัร 
   (๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว  
ถายคร้ังเดียวกันไมเกิน ๑ ป (ใหเขยีนชื่อ – สกุล หลังรูปดวย)   จํานวน  ๓  รูป 
   (๒) สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ  
   (๔) ใบรับรองแพทยปริญญา ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามประกาศที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด   ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย  
จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (๕) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึง่ที่แสดงวาเปนผู
มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมอีํานาจ
อนุมัติภายในวนัที่ปดรับสมัคร  คือวันท่ี  ๑๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๔  โดยใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงดวย 
   ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาแลว  แตทางสถานศึกษายังไมอนุมัติปริญญาบัตรให อนุโลม
ใหผูสมัครใชสาํเนาใบรับรองสถานศึกษาวาไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรแลว แตรอการอนุมัติปริญญาอยูแทนได  
โดยใบรับรองจะตองระบุวันที ่ที่ผูสมัครสําเรจ็การศึกษาไวดวย  แตตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร  คือ
วันท่ี    ๑๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๔  จํานวน ๑ ฉบบั 
   (๖) สําเนาภาพถายหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลีย่นชื่อตัว ช่ือสกุล ฯลฯ    
จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน) 
   (๗) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบแทนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
ประกอบดวย หนังสือรับรองสทิธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให 
   (๘) หนังสือรับรองการปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบานนา จํานวน ๑ ฉบับ  
   (๙) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมเอกสารประกอบ จํานวน  ๑  ชุด  
 สาํเนาภาพถายเอกสารทุกชนดิใหใชกระดาษ A ๔ เทานัน้  และรบัรองสาํเนาถกูตองทกุฉบบั 
  ๔.๓ เงือ่นไขในการรับสมคัร 
   (๑) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง   ตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ 
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมคัรใหถูกตองครบถวน 
   ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศนี้  หรือขอความ
ที่แจงไวในใบสมัครหรือเอกสารที่ใชประกอบการสมัครไมถกูตองครบถวน หรือวุฒิที่ใชในการสมัครไมถูกตอง 



องคการบริหารสวนตําบลบานนา จะไมรับสมคัร หรืออาจถอนชื่อผูสมัครจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
หรือบัญชีผูผานการคัดเลือก หรือยกเลิกการบรรจุแตงต้ังหรือสัญญาจางไดตามแกกรณี 
 
           /(๒) ผูสมัครตอง... 

-๔- 

   (๒) ผูสมัครตองแจงสถานที่ติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย
ไวในใบสมัคร และในกรณีทีแ่จงสถานทีอ่ยูไมชัดเจน ทําใหไมสามารถติดตอไดผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมได 
   (๓) ผูสมัครจะตองสมัครเขารับการคัดเลือกฯ เฉพาะศูนยที่ตนเองปฏิบัติงานอยูเทานั้น 
  ๔.๔ คาธรรมเนียมในการสมคัร 
   ผูสมัครตองเสยีคาธรรมเนียมสาํหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
  ๑๐๐  บาท  คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว 
เวนแตมีการยกเลิกการดําเนินการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจะจายคืน
คาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทจุริตนั้นได  
 ๕. การประกาศรายชือ่ผูมสีทิธเิขารับการสอบคดัเลือก วนั เวลา และสถานที ่ทีส่อบคดัเลือก  
  องคการบริหารสวนตําบลบานนา  จะประกาศรายชื่อผูมสีิทธิเขารับการคัดเลือกเปนครูผูดแูลเด็ก ใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานนา  และระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกโดยจะปดประกาศใหทราบ  ใน
วนัที ่   ๑๑   พฤศจกิายน  ๒๕๕๔  ณ  ที่ทาํการองคการบรหิารองคการบริหารสวนตาํบลบานนา 
 ๖. หลกัเกณฑและวธิีการคดัเลือกกรณีมีเหตพุเิศษไมตองสอบแขงขนั ประกอบดวย 
  ๖.๑ คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ตามแบบที่ ก.ท.
กําหนด  
  ๖.๒ คะแนนทดสอบความรู ความสามารถในตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดงันี ้
   โดยการสอบสมัภาษณ ทดสอบความเหมาะสม  โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาทีจ่ากประวัติสวนตัว บุคลิกภาพ ประวัติการทํางาน ประวัตกิารศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผูเขาสอบ และจากการสมัภาษณ เพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพครู ที่
อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ความประพฤติ 
อารมณ วสิัยทัศน แนวคิดและผลงาน จริยธรรมและคุณธรรม และปฏิภาณไหวพริบ เปนตน  
 ๗. เกณฑการตดัสนิ 
  การตัดสินวาผูใดไดรับการคัดเลือกเปนครูผูดแูลเด็ก   ใหถือเกณฑวาตองเปนผูผานการประเมิน
คุณสมบัติตามที่กําหนด  ดังนี้ 
  ๗.๑ ไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงตองไดคะแนนไมนอยกวา รอยละ ๗๕ 
  ๗.๒ ไดคะแนนการทดสอบความรู ความสามารถในตําแหนง ตองไดคะแนนไมนอยกวา  
   รอยละ ๗๐ 
 ๘. วัน เวลา และสถานทีด่าํเนนิการคดัเลือก 
  องคการบริหารสวนตําบลบานนา จะดาํเนินการคัดเลือกครูผูดูแลเด็ก ในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลบานนา ในวัน พฤหสับดี ที ่ ๑๗  พฤศจกิายน  ๒๕๕๔  ตัง้แตเวลา  ๐๙.๓๐  เปนตนไป ณ  ที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลบานนา  
 ๙. การประกาศรายชือ่ผูผานการคดัเลือก 



  องคการบริหารสวนตําบลบานนา  จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก  ภายในวนัที ่ 
๒๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๔  ณ  ทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบลบานนา  
 
           /๑๐.การขึ้นบัญชี... 

-๕- 
 ๑๐. การขึน้บญัชี  
  ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนครูผูดูแลเดก็ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
จะเรียงลําดับทีจ่ากผูไดคะแนนรวมสูงสดุลงมาตามลําดับ  ในกรณีไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูท่ีไดคะแนนประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา อยูในลาํดับที่สูงกวา หากคะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก  
จะใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  
  ๑๐.๒ บัญชีผูผานการคัดเลือกเปนครูผูดูแลเด็ก มีระยะเวลาไมเกิน ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชี 
แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผานการคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปน
อันยกเลิก 
  ๑๐.๓ กรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนอตัราวาง และภายหลงัมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกนัหรือคลายคลงึกัน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลบานนา  พิจารณาแลวเห็นวา สามารถใชบุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกัน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดระนอง อาจพิจารณาจดัจางผูผานการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกที่ยงัไมหมดอายุก็ได  
 ๑๑. การบรรจแุตงตัง้  
  องคการบริหารสวนตําบลบานนา  จะดําเนินการบรรจุและแตงต้ังผูผานการคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษไมตองสอบแขงขันเปนพนักงานสวนตําบล โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดระนองกอน ซ่ึงผูที่
ไดรับการบรรจุและแตงต้ังจะตองผานการประเมินตามหลักเกณฑ ก.ท.วาดวยการเตรียมความพรอมและพฒันาอยาง
เขมในตําแหนงครูผูชวย ณ องคการบริหารสวนตําบลบานนา เปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป จึงจะสามารถบรรจุแตงต้ัง
ใหดาํรงตําแหนงครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ และสามารถโอน (ยาย) ไปดํารงตําแหนงอื่นและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอ่ืนได 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน หากมีขอสงสยัหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม ติดตอสอบถามไดที่งาน
การเจาหนาท่ี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานนา ไดทุกวันในเวลาราชการ  โทรศัพทหมายเลข  
๐ ๗๗๘๙ ๐๑๑๓  

        ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   
 
 
                          
 

                         (นายสงบ   จันทรเขียว) 
                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 



ผนวก  ก. 
แนบทายประกาศ  อบต.บานนา  ลงวนัที ่    ๑๑  ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หนาทีค่วามรบัผดิชอบของตาํแหนงและลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
และคาตอบแทนทีจ่ะไดรับ 

.............................. 
มาตรฐานตาํแหนง 

ชือ่ตาํแหนง  ครผููดแูลเดก็ 
หนาทีค่วามรบัผดิชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสรมิการเรียนรู พฒันาผูเรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก โดยจะตองผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงครูเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงครูผูชวย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลกัษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
 ๑. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๒. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค และคุณลักษณะ
ตามวัย 
 ๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
 ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 ๕. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัผูดาํรงตาํแหนง 
 ๑. มีคุณวุฒไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอืน่ที่ ก.ท. กําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้และ 
 ๒. ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดแูลพฒันาเด็กปฐมวัยของทองถิ่นติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยมีหนงัสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน และ 
 ๓. มีใบประกอบวิชาชีพครู 
 
การใหไดรบัเงนิเดือน 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับครูผูชวย 

๑. คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ป กําหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และ
คาครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท  

๒. คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ป กําหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และ
คาครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท  

 


