
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตําบล  ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
------------------------------------------------------- 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์               
จะดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก เพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตําบล ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าเรือ จํานวน ๑ อัตรา 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒ค วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาของเทศบาลมาใช้กับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลโดยอนุโลม, ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๔                
เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตําบล  ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน ๑ อัตรา  
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร 
 ๑.๑ ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังสิงห ์ จํานวน ๑ อัตรา 

 
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ 
๒.๑ ดํารงตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและหรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งจัดจ้างโดย

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได้ของท้องถ่ินติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ให้หมายความถึง
พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๒๘๒ ลงวันท่ี 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ด้วย) และ 
 
 
 
 
 

/๒.๒ เป็นผู.้.. 

(ร่าง) 



  
-๒- 

๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ดังนี ้

(๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหนาท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด ดังนี ้
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๑) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน
ท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคล หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

 (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
๒.๓ ผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔) คณะกรรมการ

พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  ส่วนผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑๑) หรือ (๑๒) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสองปีแล้ว  และมิใช่เป็น
กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตหน้าท่ี  หรือผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ
เกินสามปีแล้ว  และไม่ใช่เป็นกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
(ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได ้

/๒.๔ เป็นผู้มี... 



  
-๓- 

๒.๔ เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.
กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี ้และ 

๒.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (พนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําแหน่ง หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ท่ีได้รับการจ้างก่อนการประกาศใช้มาตรฐานกําหนดตําแหน่งหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย และหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล กําหนดให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หนังสือรับรอง
สิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ีคุรุสภาออกให้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๙/ว๔ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔) 

๒.๖ ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คะแนนและแบบประเมินท่ี ก.ท.
กําหนด โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน)  ประกอบด้วย 
 (๑) องค์ประกอบท่ี ๑ งานปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 (๒) องค์ประกอบท่ี ๒ งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู(้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 (๓) องค์ประกอบท่ี ๓ ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติต่อวิชาชีพครู 

(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
๒.๗ ปัจจุบันเป็นครูผู้ดูแลเด็ก หรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ซึ่ง

ปฏิบัติหน้าท่ีประจําในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ 
  

๑. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 
๒. เอกสารหลักฐานท่ีต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ตามแบบแนบท้ายประกาศ)  โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมด้วยหลักฐาน  สําเนาเอกสารอ่ืนซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับพร้อมแสดงเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสมัคร  ดังต่อไปนี ้

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๓ รูป (ถ่ายครั้ง
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร 

(๒) สําเนาวุฒิการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีระบุสาขาท่ีแสดงให้เห็นว่า
เป็นผู้คุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะหรับตําแหน่งท่ีสมัครสอบ  จํานวน ๑ ฉบับ  กรณีท่ีหลักฐาน
ทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แนบฉบับท่ีแปลเป็นภาษาไทยด้วย 

(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน ๑ เดือน)นับแต่วันตรวจร่างกายแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 
(๖) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู  จํานวน ๑ ฉบับ 
(๗) ใบรับรองผ่านเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๙) (ถ้ามี) 
(๘) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  ทะเบียนสมรส  ใบหย่า (ถ้ามี) 
(๙) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก  ตาม

แบบท่ีกําหนดท้ายประกาศนี ้
/(๑๐) หนังสือรับรอง... 

 
 



  
-๔- 

(๑๐) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน ตามแบบท่ีกําหนดท้ายประกาศนี ้
(๑๑) สําเนาสัญญาจ้าง  จํานวน ๑ ฉบับ 

 

๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่

ต้องสอบแข่งขันสําหรับกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก               
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง  ซึ่งผู้สมัครได้รับ
รองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าเรือ  ระหว่างวันท่ี ๘-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ 

๕.๒ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก  ได้คนละ ๑ ตําแหน่ง เท่านัน้ 

๕.๓ สําหรับการสมัครครั้งนี้  ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยลายมือชื่อ
ตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรง
ตามประกาศรับสมัคร  และหากภายหลังปรากฏว่ามีผู้สมัครรายใดกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก และไม่มีสิทธิได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตําบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ   
 

๔. วัน เวลา และสถานท่ีประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุ

พิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก  ภายในวันพุธท่ี  ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔  โดยปิดประกาศไว้ ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ หรือทางเว็บไซด์องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าเรือ ท่ี www.tharua.go.th 
 

๕. วิธีการคัดเลือก 
๕.๑ ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  ตามแบบประเมินท่ี 

ก.ท.กําหนด (โดยผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 
๕.๒ ทดสอบความรู้ ความสามารถในตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  โดยอาจใช้

วิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนใดท่ีเหมาะสม  (ผู้ผ่านการทดลองความรู้ ความสามารถในตําแหน่งต้องได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

๖. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ จะดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

สําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก  ในวันอังคารท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.            
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ 
 
 

/๗. การประกาศ... 
 
 



  
-๕- 

 
๗. การประกาศผลการคัดเลือก 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่
ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก ภายในวันศุกร์ท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยปิด
ประกาศไว้  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ หรือทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าเรือ ท่ี www.tharua.go.th 

 
๘. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก  โดยเรียงลําดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู้ท่ีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถใน
ตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถในตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ท่ีได้เลข
ประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ในกรณีท่ีมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็กในตําแหน่งท่ีว่างแล้ว  องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าเรือ จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และครูผู้ดูเด็กไว้ ๒ ปี และถ้ามีการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  
 

๙. การบรรจุและแต่งตัง้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่

ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตําบล 
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ท้ังนี้  ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องดํารงตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าเรือเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี  และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ ก.ท.ว่าด้วยการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ในตําแหน่งครูผู้ช่วย  จึงจะสามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู อันดับ 
คศ.๑ และสามารถโอน(ย้าย) ไปท่ีอ่ืนได ้

อนึ่ง  การบรรจุและแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้  หากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ ตรวจสอบพบ
ภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนในการสมัครเข้า
รับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าเรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน   
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๑๓    ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นายสุรินทร ์ สายพรหม) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ 



  
 


