
 
 

 
 

     ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลพรมสวรรค์ 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนกังานจ้าง 

************************************ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  มีความประสงคท์ี่จะรับสมัครบุคคลทัว่ไปเพ่ือการสรรหาและ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวดั
ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2557 หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 ประกอบกับหนังสือ ก.อบต.
จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ ๒) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการ  
สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดดังตอ่ไปน้ี 
 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร  
1.1 ประเภทพนักงานจา้งตามภารกจิ ดังนี้  

- ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จำนวน  1 อัตรา  
 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะตำแหนง่  

   ๒.1 คุณสมบัติทั ่วไป ผู ้ซึ ่งจะได้ร ับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีค ุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้าม ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด ้ไร้ความสามารถหรือจิต  

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
สำหรับพนักงานส่วนตำบล  

1. โรคเรื้อนในระยะติดตอ่ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปน็ที่รังเกียจแก่สังคม  
2. วัณโรคในระยะอันตราย  
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
๕. โรคพิษสุราเรื้อรัง  
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่น  

พรรคการเมือง  
(6) ไม่เป ็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บร ิหารท้องถิ่น คณะผู้บร ิหารท้องถิ ่น สมาชิกสภา

ท้องถ่ิน     
       /(7) ไม่เป็นผู้เคย  
 
                            



                                      -2- 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุก เพราะกระทำ  

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไดก้ระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ  
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน  
 

๒.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจให้เป็นไปตามรายละเอียด

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลพรมสวรรค ์ผนวก ก.  
 

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม 

2565 - 1  สิงหาคม  2565  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลพรมสวรรค ์ อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอด็  

 

๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่งละ 100.- บาท (เมื่อสมัครสอบ 

เสร็จส้ิน ไม่มีสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน)  
 

๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร  
ผู้สมัครจะต้องย่ืนใบสมัครดว้ยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมคัรใหถู้กต้องและ 

ครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกตอ้ง มาย่ืนในวันสมัครดังต่อไปน้ี  
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  
(2) สำเนาบัตรประจาตวัประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
(3) สำเนาหนังสือแสดงวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศกึษาตรงตาม 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งทีส่มัครสอบโดยจะต้องสำเร็จการศกึษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายใน
วันที่ปิดรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ  

(4) รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 น้ิว ถ่ายครั้งเดียวกัน  
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายดว้ย  

(5) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องหา้มตามทีก่ำหนดไว้ใน 
ประกาศกำหนดโรคทีเ่ป็นลักษณะต้องหา้มเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)  

 (6) หนังสือรับรองประสบการณก์ารทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซ่ึงรับรองว่า 
มีทักษะในงานที่ปฏิบตัิไม่ตำ่กว่า 5 ปี  

(7) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล พร้อมสำเนา 1 ฉบบั  
(ถ้ามี)  

(8) สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับใหใ้ช้กระดาษ A 4 เท่าน้ัน และรับรองสำเนา 
ถูกต้องทุกฉบับ  

สำหรับการสมัครสอบครั้งน้ี ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคณุสมบตัิ 
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
รายใดมีคุณสมบัตดิังกล่าวไมค่รบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จะถือว่าเป็นผู้ขาด       
คุณสมบัติในการสมคัรสอบ และไม่มีสิทธิไดร้ับการคัดเลือก 

/๖. การประกาศรายช่ือ... 
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๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธเิข้าสอบคัดเลือก  
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือเลือกสรร รวมทั้งจะ

ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 2  สิงหาคม  2565 โดยปิดประกาศไว้ที่ องค์การบริหารส่วน-
ตำบลพรมสวรรคแ์ละทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ www.promsawan.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพทไ์ดท้ี่หมายเลข 0-4303-0302 
 

7. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก  
- กำหนดวันสอบข้อเขียน ในวันที่  3 สิงหาคม ๒๕65 เวลา ๐9.0๐ - ๑๒.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
                      -กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  3 สิงหาคม ๒๕65 เวลา 13.0๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศน้ี)  
 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ (รายละเอียดภาคผนวก ข.)  
พนักงานจ้าง จะดาเนินการสรรหาดว้ยวิธี ดังน้ี  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  

(1) ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป จำนวน 100 คะแนน  
(2) ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 100 คะแนน  
(3) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 100 คะแนน  
 

9. เกณฑ์การตัดสิน  
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหนง่  

ผู้สอบผ่านจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนน จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  

- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(การสัมภาษณ์ ) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 

 10. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จะประกาศรายชื ่อผู ้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่          

4 สิงหาคม 2565 ตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ให้ทราบ โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงลำดับจากผู้ที่
ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยปิดประกาศไว้ที่ องค์การบรหิารส่วนตำบลพรมสวรรคแ์ละเว็บไซต์องคก์าร
บริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ www.promsawan.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์ได้ทีห่มายเลข 
 0-4303-0302 
 

11. การข้ึนบัญชี  
11.1 ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงลำดับจากผู้สอบที่ไดค้ะแนนภาค 

ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมกับภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และข้ึนบัญชีจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้สอบที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน 

/ภาคความ… 
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ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน  
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับทีสู่งกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป
เท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตวัสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  

11.2 บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ป ีนับตั้งแต่  
วันประกาศรายชื่อผู ้ผ่านการเลือกสรรได้ เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ มีการสรรหาและ
เลือกสรรอย่างเดียวกันน้ันอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก  

11.3 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้  
เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ  

(1) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในเวลาทีผู้่มีอำนาจจ้างกำหนด  
(2) ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบตัิหน้าทีไ่ดต้ามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งที ่

ผ่านการเลือกสรร 
  

12. เงื่อนไขการจา้ง  
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จะมีคำส่ังจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ โดยจะทำสัญญาจ้างครัง้ละไม่เกิน 4 ปี ตามลำดับทีไ่ดข้ึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ทีไ่ดร้บั
การสั ่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัต ิทั ่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.อบต. 
กำหนด  

ทั้งน้ี หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดงักล่าวขาดคณุสมบตัิหรือมีคุณสมบัตไิม่ตรงตามที่
กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค ์อาจถอนรายช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กัน  
  

          ประกาศ ณ วันที่    8  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2565  
                                             

                               
 
                                                         (นายไพทูรย์  เช้ืออุ่น)  

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนกังานจา้ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 
1. ช่ือ  -  นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………… 
2. อายุนับถึงวันปิดรับสมัครไมต่่ำกว่า 18 ปี คือ เกิดวันที่……..เดือน…………………พ.ศ…………(อายุ……ป…ี.

เดือน) 
3. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบ คือ…………………………………..สาขา/วิชาเอก………………………………. 

โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาช่ือ…………………………………..เมื่อวันที่……..เดือน…………………พ.ศ…….. 
(ภายในวันปิดรับสมัคร) ได้คะแนนเฉล่ีย…………..ความสามารถพิเศษ……………………………………………….. 

4. ตำแหน่งที่สมัครสอบ  ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………………. 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่……………………………………ออกให ้ ณ  อำเภอ………………………………….. 
6. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่……….หมู่ที่……..ตำบล……………………………..อำเภอ………………………………….. 

จังหวัด……………………………..รหสัไปรษณย์ี……………………………เบอร์โทร……………………………… 
7. ช่ือบิดา……………………………..อาชีพ……...………ช่ือมารดา………………………………อาชีพ……………… 
8. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

(   )  สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน  (   )  สำเนาทะเบียนบ้าน  (   )  ใบรับรองแพทย์ 
(   )  สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบยีนแสดงผลการเรียน (อย่างละ 1 ฉบับ)  
(   )  รูปถ่าย  1  น้ิว จำนวน 3  รูป 
(   )  หนังสือรับรองประสบการณก์ารทางานจากนายจ้างหรอืหน่วยงานซ่ึงรับรองว่า 

มีทักษะในงานที่ปฏิบตัิไม่ตำ่กว่า 5 ปี 
(   )  หลักฐานอ่ืนๆ(ถ้ามี)..... 

 (หากข้าพเจ้าย่ืนหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนหรือไมถู่กต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรบัสมัครให้ถือว่าข้าพเจา้
ไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ในครั้งน้ี) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างตน้น้ีเป็นความจรงิทุกประการ 
 
       (ลงช่ือ)………………………………ผู้สมัครสอบ 
                        (……………………………….) 
            วันที่….…….เดือน…………………..พ.ศ………..…. 
 

 

 

(   )  หลักฐานครบถ้วน 
(   )  มีปัญหา คือ…………………………………………………… 
       ลงลายมือช่ือ………………………….เจ้าหน้าทีร่ับสมัครสอบ 
                       ………./………../…………… 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ        จำนวน……….……….บาท 
ไว้แล้วตามใบเสร็จรบัเงินเล่มที่……….……เลขที่………….….. 
     ลงลายมือช่ือ………………………………..เจ้าหน้าที่รบัเงิน 
                       …………./……………/………….. 

เลขประจำตัวสอบ 



ภาคผนวก ก. 
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเดก็ (ทักษะ)  
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง่ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง่  

กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะของบุคคล มีคุณวุฒิ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าน้ีทุกสาขา  ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ป ีและทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานน้ัน ๆ  โดยมีหนังสือรับรองทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซ่ึงจะ
ระบุถึงลักษณะงานทีไ่ดป้ฏิบัตหิรือมีการทดสอบทกัษะเฉพาะบุคคลดว้ยการทดลองปฏิบัติ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจดัประสบการณ์เรียนรู ้การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน  

ปฏิบัติงานทางวิชาการของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู ้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค ์และ 

คุณลักษณะตามวยั  
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศกึษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ปฏิบัติงานความรว่มมอืกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
6. ทานุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย  

 

อัตราค่าตอบแทน  
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท   
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศน้ี)  

 
 
   
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลอืกสรรพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีทักษะ  
 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย  
- ความรู้เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเดน็ในข้อความหรอืเรื่องราว  
- ความสามารถในการหาแนวโน้มหรอืความเปล่ียนแปลงทีน่่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมตฐิาน  
- ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลข และข้อมูล

ต่างๆ การคิดสรุปหาเหตผุล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น  
- ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปจัจุบนั เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
- พระราชบัญญัตกิำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
- พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย  
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖  
- รูปแบบวิธีการและเทคนิคการจดัการเรียนรู้  
- หลักสูตรแกนกลาง 2551  
- การออกแบบการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้  
- การจัดประสบการณ์  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับปัจจุบัน  
- ส่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
- พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
- จิตวิทยาสำหรับครูปฐมวัย  
 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย  
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

 
 
 
 
 


