
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

************************************ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  มีความประสงค์ท่ีจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อการสรรหาและ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2557 หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 ประกอบกับหนังสือ ก.อบต.
จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ 
สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร  
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี ้ 

- ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จำนวน  1 อัตรา  
 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

   ๒.1 คุณสมบัติทั ่วไป ผู้ซึ ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

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

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
สำหรับพนักงานส่วนตำบล  

1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม  
2. วัณโรคในระยะอันตราย  
3. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
๕. โรคพิษสุราเรื้อรัง  
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน  

พรรคการเมือง  
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำ  

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
/(8) ไม่เป็นผู้เคย… 
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(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 

๒.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจให้เป็นไปตามรายละเอียด

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ผนวก ก.  
 

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 

2565 - 9  พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การ-
บริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่งละ 100.- บาท (เมื่อสมัครสอบ 

เสร็จส้ิน ไม่มีสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในกรณีใดๆ ท้ังส้ิน)  
 

๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร  
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ 

ครบถ้วน พร้อมท้ังนาเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้  
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  
(2) สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
(3) สำเนาหนังสือแสดงวุฒิการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งท่ีสมัครสอบโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายใน
วันท่ีปิดรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ  

(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน  
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย  

(5) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีกำหนดไว้ใน 
ประกาศกำหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)  

 (6) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งรับรองว่า 
มีทักษะในงานท่ีปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี  

(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล พร้อมสำเนา 1 ฉบับ  
(ถ้ามี)  

(8) สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A 4 เท่านั้น และรับรองสำเนา 
ถูกต้องทุกฉบับ  

สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จะถือว่าเป็นผู้ขาด       
คุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

/๖. การประกาศรายชื่อ... 
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๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรร รวมทั้งจะ

ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยปิดประกาศไว้ท่ี องค์การบริหาร-
ส่วนตำบลพรมสวรรค์และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ www.promsawan.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ีหมายเลข 0-4303-0302 
 

7. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก  
- กำหนดวันสอบข้อเขียน ในวันที่  11 พฤษภาคม ๒๕65 เวลา ๐9.0๐ - ๑๒.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
- กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  11 พฤษภาคม ๒๕65 เวลา 13.0๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้)  
 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ (รายละเอียดภาคผนวก ข.)  
พนักงานจ้าง จะดาเนินการสรรหาด้วยวิธี ดังนี้  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  

(1) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป จำนวน 100 คะแนน  
(2) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 100 คะแนน  
(3) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 100 คะแนน  
 

9. เกณฑ์การตัดสิน  
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  

ผู้สอบผ่านจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนน จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  

- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(การสัมภาษณ์ ) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 

 10. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู ้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่          

11 พฤษภาคม 2565 ตามลำดับคะแนนสอบท่ีได้ให้ทราบ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงลำดับจาก
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยปิดประกาศไว้ท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์และเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ www.promsawan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ีหมายเลข 
 0-4303-0302 
 

11. การข้ึนบัญชี  
11.1 ผู้ท่ีได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงลำดับจากผู้สอบท่ีได้คะแนนภาค 

ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมกับภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และขึ้นบัญชีจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้สอบท่ีได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนน 

/ภาคความ… 
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ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนน  
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป
เท่ากันให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า  

11.2 บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่  
วันประกาศรายชื่อผู ้ผ่านการเลือกสรรได้ เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ มีการสรรหาและ
เลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก  

11.3 ผู้ท่ีได้ขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให ้ 
เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ  

(1) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในเวลาท่ีผู้มีอำนาจจ้างกำหนด  
(2) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามกำหนดเวลาท่ีจะจ้างในตำแหน่งท่ี 

ผ่านการเลือกสรร 
  

12. เง่ือนไขการจ้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จะมีคำสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ โดยจะทำสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี ตามลำดับท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ท่ีได้รับ
การสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั ่วไปของพนักงานจ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามท่ี ก.อบต. 
กำหนด  

ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ี
กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อาจถอนรายช่ือผู้นั้นออกจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
  

ประกาศ ณ วันท่ี    20   เมษายน  พ.ศ.2565  
                         
                     
 

 
                                                     (นายไพทูรย์  เช้ืออุ่น)  

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 

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

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

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

4. ตำแหน่งท่ีสมัครสอบ  ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………………. 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี……………………………………ออกให้  ณ  อำเภอ………………………………….. 
6. ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี……….หมู่ท่ี……..ตำบล……………………………..อำเภอ………………………………….. 

จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์……………………………เบอร์โทร……………………………… 
7. ช่ือบิดา……………………………..อาชีพ……...………ช่ือมารดา………………………………อาชีพ……………… 
8. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 

(   )  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (   )  สำเนาทะเบียนบ้าน  (   )  ใบรับรองแพทย์ 
(   )  สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (อย่างละ 1 ฉบับ)   
(   )  รูปถ่าย  1  นิ้ว จำนวน 3  รูป 
(   )  หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งรับรองว่า 

มีทักษะในงานท่ีปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี 
(   )  หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)..... 

 (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้า
ไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ในครั้งนี้) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงช่ือ)………………………………ผู้สมัครสอบ 
                        (……………………………….) 
            วันท่ี….…….เดือน…………………..พ.ศ………..…. 
 

 

เลขประจำตัวสอบ 



 

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

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ        จำนวน……….……….บาท 
ไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี……….……เลขท่ี………….….. 
     ลงลายมือช่ือ………………………………..เจ้าหน้าท่ีรับเงิน 
                       …………./……………/………….. 



ภาคผนวก ก. 
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะของบุคคล มีคุณวุฒิ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่านี้ทุกสาขา  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งจะ
ระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน  

ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ 

คุณลักษณะตามวัย  
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
6. ทานุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

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

 
 
   
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีทักษะ  
 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย  
- ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  
- ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน  
- ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูล

ต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น  
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 

ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย  
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖  
- รูปแบบวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  
- หลักสูตรแกนกลาง 2551  
- การออกแบบการวิจัยเพื่อการเรียนรู้  
- 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 และพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น 

 
 
 
 
 


