
                                             

 

 
 

 
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคคลาน 

เรือ่ง  การรบัสมคัรบคุคลทัว่ไปเพือ่สรรหาและเลอืกสรรเปน็พนกังานจา้งทัว่ไป 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560  

    

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน   มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560   ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคคลาน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ในต ำแหน่งก ำหนดใหม่ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 1 อัตรำ 
สังกัดกองกำรศึกษำฯ ประกอบกับคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) ในหำร
ประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน 
ปรับปรุงแผนอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล ๓ ป ี
   ดังนั้น อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547  ข้อ 18, 19  และข้อ 20 องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 
ต าแหน่ง รวมจ านวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

   1.  ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร    
    
 

         1.1กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน 
                 พนักงำนจ้ำงทั่วไป   
                 ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก      จ ำนวน  1  อัตรำ 
        (ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมภำคผนวกที่แนบท้ำยประกำศฯ)     
    
       

   2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ลักษณะงำน 
ท่ีปฏิบัติ และค่ำตอบแทนท่ีจะได้รับเมื่อตกลงท ำสัญญำจ้ำง 
 

        2.1  ผู้สมัครสอบ (เลือกสรร) จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
ส่วนต ำบลจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2547  ข้อ 4 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  หรือผู้ซึ่งจะได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำม  ดังต่อไปนี ้
                  (1)  มีสัญชำติไทย 
                               (2)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบรูณ์  และไม่เกิน 60 ปี (ถึงวันปิดรบัสมัคร) 
                               (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 
 



 
    (4)  ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ไร้ควำมสำมำรถ  หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตำมประกำศก ำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ำม ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด   หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ 
      (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่รำกฏอำกำรเปน็ที่น่ำรังเกียจแก่สงัคม 
     (ข)  วัณโรคในระยะอันตรำย 
     (ค)  โรคเท้ำช้ำงในระยะทีป่รำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแกส่ังคม 
     (ง)  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
     (จ)  โรคพิษสุรำเรื้อรัง  
    (5)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง 
    (6)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถ่ิน คณะผู้บริหำรท้องถ่ิน หรือสมำชิกสภำท้องถ่ิน 
    (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด  ให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิด
อำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
    (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจำกรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ       
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
    (9)  ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน   
          หำกบุคคลใดสมัครสอบเป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร  พนักงำนหรือ
ลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ  หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน   ให้สมัครสอบได้        
แต่ต้องมีหนังสือรับรองและอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำย่ืนในวันสมัครสอบ  และให้ลำออกหลังทรำบผลกำรประกำศ
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรฯ  สอบก็ได้    
     (10)  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำรหรือถูกสั่ง ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  
ตำมมำตรฐำนทั่วไปหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตำมกฎหมำยอื่น 
    (11)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (12)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมมำตรฐำน
ทั่วไปหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล   ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตำมกฎหมำยอื่น  
    (13)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก   เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมมำตรฐำนทั่วไป  หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบรหิำรงำน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน  หรือตำมกฎหมำยอื่น 
    (14)  ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
    (15)  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธ์ิใจ 
 
    2.2  ผู้ที่จะสมัครสอบเป็นพนักงำนจ้ำง  ซึ่งขำดคุณสมบัติตำมข้อ 2.1 (3) (7) (11) หรือ (14) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน  อำจพิจำรณำยกเว้นให้ปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนจ้ำงทั่วไปได้  ส่วนผู้ที่ขำด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 2.1 (10)  หรือ (12)  ถ้ำผู้นั้นได้ออกจำกงำนหรืออกจำกรำชกำรไปเกิน 
2 ปีแล้ว หรือผู้ที่ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 2.1 (13) ถ้ำผู้นั้นได้ออกจำกงำนหรือรำชกำรไปเกิน  

 



3 ปีแล้ว  และมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำนหรือรำชกำรเพรำะกระท ำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคคลำนอำจพิจำรณำยกเว้นให้ปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนจ้ำงทั่วไปได ้
       2.3  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  ตำมที่ก ำหนดไว้ในแต่ละต ำแหน่ง 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  และอัตรำค่ำตอบแทน (รำยละเอียดตำมภำคผนวก  ก.  ที่แนบท้ำยประกำศฯ  นี)้ 
       
      2.4  ส ำหรับพระภิกษุสำมเณร   ไม่สำมำรถสมัครสอบและไม่อำจให้เข้ำสอบ  เพื่อท ำสัญญำ
จ้ำงให้ปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนจ้ำงได้   ทั้งนี้   ตำมหนังสือส ำนักงำน  ก.พ.ที่ นร 0904/ว 9  ลงวันที่  17 
พฤศจิกำยน2510  หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ด่วนมำก ที่  มท  0311/ว 5626  ลงวันที่  23  มกรำคม  2521  
และตำมควำมนัยข้อ 5  ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม  ลงวันที่ 21  กันยำยน  2521 
                2.5  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่สมัครสอบตรงตำมที่ประกำศรับสมัครสอบจริง    และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ 
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่น  และแสดงหลักฐำนตำมวัน  เวลำ  และสถำนที่ที่ก ำหนด  ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิด
จำกผู้สมัครไม่มำย่ืนหลักฐำนตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด  หรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในกำรเป็นผู้สอบ  
(เลือกสรร) ได้ และหำกมีกรณีกำรปลอมแปลงเอกสำรที่ใช้สมัครสอบ  จะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
                          2.6  หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งส ำหรับต ำแหน่งไม่ตรง
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งตำมที่ระบุไว้ในภำคผนวก ก.  ท้ำยประกำศนี้จะไม่มีสิทธิได้รับตกลงท ำสัญญำจ้ำงต ำแหน่ง
ใดๆ  ทั้งสิ้น 
   ๓.  การรบัสมคัรสอบ 
        ๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 สำมำรถติดต่อขอใบสมัคร ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม 2560  ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560  
และเปิดรับสมัครสอบ (เลือกสรร)  โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง   ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560  
ถึงวันที่  21 สิงหาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  โทรศัพท์ 0-3726-9939 ตามข้ันตอนและ
วิธีการ  ดังนี้   
     (๑)  ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน 
อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว   
    (๒)  ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง  โดยใช้ปากกาสีน้ าเงินแล้วยื่น
ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลานก าหนด 
     (๓)  ส าเนาเอกสารทุกชนิดที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษ A๔  เท่านั้น  และต้อง
รับรองความถูกต้องของส าเนาทุกฉบับ 
   (๔)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ   และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครฯ  นี้จริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครสอบรายใด  มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
     (๕)  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้เพียง ๑  ต าแหน่ง  เท่านั้น 
 
 

  
 
 



  4.  เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะตอ้งน ามายืน่พรอ้มใบสมคัร 
        4.1  ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง        
และครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง  และส าเนารับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด  ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่     
รับสมัครขององค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
     (1)  ส าเนาหลักฐานการศึกษา  ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร
สอบโดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่ำ “ถ่ำยจำกต้นฉบับจริง”   และลงลายมือช่ือก ากับไว้ด้วย   จ านวน  1   ฉบับ 
    (2)  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่สมัครสอบ   “ถ่ำยจำกต้นฉบับจริง”   
และลงลายมือช่ือก ากับไว้ด้วย   จ านวน  1  ฉบับ 
     
            (3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า    ขนาด  1X1.5  นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครสอบลงช่ือรับรองหลังรูปถ่ายด้วย    จ านวน  3  รูป 
      (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน                จ านวน  1  ฉบับ 
      (5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
      (6)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม    เช่น    โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรอื
ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็น
ที่น่ารังเกียจแก่สังคม  โรคติดยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน  1  เดือน นับแต่วันที่ตรวจ
ร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 
     (7)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.9),  ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนช่ือ,  
นามสกุล (ถ้ามี)  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
    (8)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)   
                  4.2  ผู้สมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือเป็นลูกจ้างของหน่วยราชการจะต้องมีหนังสือรับรอง
จากผู้บังคับบัญชา และอนุญาตให้สมัครสอบโดยยังไม่ต้องลาออกจากงานเดิม  เพื่อประกอบการสมัครสอบในครั้งนี้ 
(ถ้าไม่มีหนังสือรับรองและอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจะไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้) 
               ผู้สมัครสอบจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครฯ  และในกรณีที่แจ้งสถานที่และที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้  ผู้สอบ (เลือกสรร)  
จะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้  
 

   5.  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบฯ 
           ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมสมัครสอบฯ  คนละ 100 บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  
       ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้เมื่อได้ประกำศรำยช่ือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำสอบแล้ว   
เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรสอบครั้งนั้นทั้งหมด  เนื่องจำกมีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริต  จึงให้จ่ำยคืนค่ำธรรมเนียม
สมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ  เฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริตน้ัน 
 
  6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรร 
  6.1 ก ำหนดประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรร ในวันที่ 22 สิงหำคม 
2560  ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว 
  6.2 ก ำหนดกำรสรรหำและเลือกสรร โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
(ภำค ก) ในวันพุธ ที่ 30 สิงหำคม 2560  เวลำ  09.00 น. – 10.30 น. และควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่ง (ภำค ข)  เวลำ  11.00 น. – 12.30 น.  ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน      อ ำเภอตำพระยำ  
จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธ์ิสอบในภำค ค จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบในภำค ก ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 60 
และใน ภำค ข ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 อนึ่งจะปิดประกำศผลกำรสอบ ภำค ก และภำค ข   หน้ำห้องสอบ 



  6.3 ก ำหนดกำรสรรหำและเลือกสรร โดยวิธีสอบสัมภำษณ์ ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค 
ค) โดยทดสอบควำมเหมำะสมด้วยวิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ จำกประวัติส่วนตัว ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน เพื่อใช้พิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และกำรปรับตัวเข้ำกับ
ผู้ร่วมงำน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ และบุคลิกอย่ำงอื่น เป็นต้น   ในวัน
พุธ ที่ 30 สิงหำคม  2560 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว  เวลำ  13.30  
น. เป็นต้นไป   
         
        6.4  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำนจะด ำเนินกำรสอบ (เลือกสรร) โดยวิธีสอบข้อเขียน
และสอบกำรปฏิบัติงำน  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.)  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
(ภำค ข.) และภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.) ดังนี้ 
       1)  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป    (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  
      2)  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  
      3)  ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง    (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
            -  กำรสอบกำรปฏิบัติงำน   100  คะแนน  
            -  กำรสอบสัมภำษณ์    100  คะแนน  

 
ตำรำงกำรสอบพนักงำนจ้ำงทั่วไป ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน 
 

วันสอบ เวลำสอบ รำยละเอียด 
กำรสอบ 

สถำนที่สอบ ต ำแหน่ง 
ที่สอบ 

30 ส.ค.2560 
 
 

09.00-10.30 น. 
 
 
11.00-12.30 น. 

 
13.00 น.เป็นต้นไป 

1.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ 
     ทั่วไป (ภำค ก.)   
2.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้  
     เฉพำะต ำแหน่งฯ (ภำค ข.) 
3.  ภำคควำมเหมำะสม 
     กับต ำแหน่ง (ภำค ค.)   
     (สอบสัมภำษณ์) 

ห้องประชุม 
องค์กำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล 
โคคลำน 

  
พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
-  ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
 

 
ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  
 
  7.  หลักสูตร  และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
        คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร พนักงำนจ้ำงทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 จะท ำกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำงฯ  ดังกล่ำว โดยยึดหลัก “สมรรถนะ”  ที่จ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน 
         ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.)  และภำคควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.)  ตำมเกณฑ์กำรตัดสินก่อน  (ได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป   
 
และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60)  จึงมีสิทธิเข้ำสอบในภำคควำมเหมำะสม
กับต ำแหน่ง (ภำค ค.)  (สอบสัมภำษณ์)  ต่อไป  
 



   8.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
        กำรตัดสินว่ำผู้ใดเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร  ให้ถือหลักเกณฑ์ว่ำต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนนในแต่ละภำคที่สอบตำมหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ  ร้อยละ 60   ทั้งนี ้ จะค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผลด้วยหรือตำมที่
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำงฯ  เห็นสมควร 
  
   9.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร   และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรร 
         9.1  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำนจะประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร  ใน
วันที่ 31  สิงหำคม 2560   ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน        
        9.2  กำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร  จะเรียงล ำดับจำกผู้ที่สอบได้คะแนนรวม
สูงสุด  ลงมำตำมล ำดับถึงต่ ำสุด  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน  ผู้สอบได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ   ถ้ำคะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเท่ำกัน   ผู้ได้คะแนนภำค
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ  ถ้ำได้คะแนนควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้
เฉพำะต ำแหน่งเท่ำกัน  ผู้ที่ได้คะแนนภำษำไทยในภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ   
ถ้ำยังคงได้คะแนนเท่ำกันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ  

        9.3  บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร   ก ำหนดให้บัญชีมีอำยุไม่เกินกว่ำ  1  ปี   นับแต่
วันที่ประกำศข้ึนบัญชี  แต่ถ้ำมีกำรสรรหำและเลือกสรรอย่ำงเดียวกันอีก   และได้ประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป 
         9.4  ผู้ใดได้รับกำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร   ถ้ำมีกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้   ให้เป็นอันยกเลิกกำรข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบผ่ำนกำรเลือกสรรได้  คือ 
       (1)  ผู้นั้นขอสละสทิธ์ิไม่เข้ำปฏิบัตงิำนรำชกำรเป็นพนักงำนจ้ำงทั่วไป ในต ำแหน่งที่สอบ
ได ้ หรือไมท่ ำสญัญำจ้ำงในต ำแหน่งที่สอบได ้
       (2)  ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพื่อท ำสัญญำจ้ำง   ภำยในเวลำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
โคคลำนก ำหนด  โดยมีหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทรำบก ำหนดเวลำล่วงหน้ำ  ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน   
นับตั้งแต่วันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
       (3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้     ตำมก ำหนดเวลำที่ท ำสัญญำจ้ำง
ในต ำแหน่งที่สอบได้ 
      (4)  ผู้นั้นขำดคุณสมบัติ  หรือมีคุณสมบัติไม่ตรง    ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคคลำนก ำหนด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำนอำจถอนช่ือผู้นั้นออกจำกบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรร  
 

   10.  กำรตกลงท ำสัญญำจ้ำง 
           องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นนพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ดังนี้   
                              10.1  ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร   หรือผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล ำดับที่หนึ่ง 
จะได้รับตกลงท ำสัญญำจ้ำงให้ช่วยปฏิบัติงำนรำชกำรเป็นนพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำมต ำแหน่งที่สอบได้  ตำมล ำดับที่ใน 
บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร  ก็ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
สระแก้ว (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว)  แล้วเท่ำนั้น 
                      10.2  ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร   และได้ตกลงท ำสัญญำจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป  จะต้องปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล   เรื่อง  มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำน



จ้ำง  ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2547 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสระแก้ว   เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2547                            
                              10.3  กรณีผู้ที่สอบได้และถึงล ำดับที่ที่ได้รับกำรเรียกท ำสัญญำจ้ำง  หำกมีวุฒิกำรศึกษำ
สูงกว่ำในประกำศฯ  นี ้ จะน ำมำใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ  เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได ้
            10.4  ในวันที่ตกลงท ำสัญญำจ้ำง   ผู้ซึ่งได้รับกำรเรียกจัดจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศนี้ 
                              10.5  หำกมีปัญหำเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร  ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน
ตรวจสอบพบภำยหลัง  ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิกำรได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรพร้อมคืนเงินค่ำตอบแทน
นับตั้งแต่วันที่ไดร้ับกำรจัดจ้ำงและไม่อำจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ  ที่ถูกเพิกถอนได ้  
     10.6  ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร และได้รับตกลงท ำสัญญำจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จะต้องมีข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินท ำสัญญำค้ ำประกันกับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคคลำนตำมแบบฟอร์มที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำนก ำหนด 
 

   อนึ่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำนด ำเนินกำรสอบแข่งขันดังกล่ำว  ในรูปแบบคณะกรรมกำร
โดยยึดหลักควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเสมอภำค และควำมเป็นธรรม หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน
ตรวจสอบพบภำยหลังพบว่ำผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขำดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ก ำหนด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำนอำจถอนรำยช่ือผู้นั้นออกจำกบัญชีรำยช่ือผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกได้   
                               
   จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันที่ 1  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2560 
 
 

 
 

(นำยสมพร  สียำงนอก) 
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโคคลำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  และลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
ของพนักงำนจ้ำงฯ 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงท่ัวไป   

  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี  1  สิงหำคม 2560 
 

ชื่อต ำแหน่ง ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   จ ำนวน  1  อัตรำ 
ประเภท  พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
สังกัด  กองกำรศึกษำ สำสนำและวัฒนธรรม  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโคคลำน 
 
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ/ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงำนในฐำนะเป็นผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กเล็กก่อนปฐมวัย  โดยปฏิบัติงำนด้วย
ควำมรัก ควำมอ่อนโยน มีควำมอดทนต่องำนในหน้ำที่ จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน จัดท ำข้อมูลประวัติของเด็ก  สถิติ
ทั่วไปเกี่ยวศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนปฐมวัยให้มีควำมรู้  ควำมคิด  ควำมประพฤติ  ควำมพร้อม  
และจัดแนวกำรสอนประสบกำรณ์ให้แก่เด็กๆ  ให้มีควำมพร้อมที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำกำรของเด็ก  ดูแลเอำใจใส่
สุขภำพอนำมัยเด็กเล็ก ให้มีพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรงและถูกสุขลักษณะ ดูแลโภชนำกำรของเด็ก ดูแลควำม
เรียบร้อย และควำมปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก  และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำยและงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ  ดังนี ้
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง  
 

     มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1.  ได้รับวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ หรือ 
   2.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสำขำวิชำ     
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
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   3.  ส ำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี  สำขำกำรศึกษำปฐมวัย และอนุปริญญำ  สำขำ
กำรศึกษำปฐมวัย จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นอันดับแรก และพิจำรณำประกำศนียบัตรวิชำชีพ  หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.  
ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้  ตำมล ำดับ 
  
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำร 
    1.  มีควำมรู้ในเรื่องกำรอบรมเลี้ยงดเูด็กก่อนวัยเรียนเป็นอยำ่งดี 

ผนวก  ก. 



   2.  มีระดับวุฒิภำวะและบุคลิกลักษณะเหมำะสมทั้งด้ำนจิตใจ  อำรมณ์  สังคม  มีควำมตั้งใจทีจ่ะ
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรัก  ควำมอ่อนโยนเอือ้ต่อกำรเลี้ยงดูเดก็ได้อย่ำงเหมำะสม 
   3.  เป็นผู้ทีม่ีควำมรักเด็ก  มีอุปนสิัยสุขุมเยือกเย็น และมีควำมขยันอดทน 
   4.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรโภชนำกำรและพัฒนำกำรของเด็กก่อนวัยเรียน 
   5.  มีควำมละเอียดรอบคอบ  ช่ำงสังเกตุ  คล่องแคล่วว่องไว  และรักษำควำมสะอำด 
   6.  มีไหวพริบ  ปฏิภำณที่ดี  สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหนำ้และระยะยำวได้ดี  และปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมละเอียดรอบครอบแม่นย ำ 
   7.  ใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสมแกก่ำรปฏิบัติหน้ำที ่
   8.  มีควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนศูนย์พฒันำเด็กเลก็ของกรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  และ
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน 
   9.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนธุรกำรและงำนสำรบรรณเหมำะสมแก่กำรปฏิบัตงิำน
ในหน้ำที ่
   10.  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล และ
กฎหมำย   กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 
ระยะเวลำกำรท ำสัญญำจ้ำง 
   ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรและได้ท ำสัญญำจ้ำงไม่เกินครำวละ 1 ปี และมีกำรประเมนิผลงำน
เพื่อพิจำรณำกำรต่อสัญญำใหม่  หรือเลิกจ้ำงฯ 
   ตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ 4 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560)  ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสระแก้ว  
(ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว)  ก่อน  
 

อัตรำค่ำตอบแทน 
    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000  บาท  และเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวฯ  ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
จ ำนวน 1,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  

        ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี  1 สิงหำคม 2560 
วิธีด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำงฯ  โดยกำรประเมินสมรรถนะ 

1.  พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
      -  ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)  จ ำนวน  1  อัตรำ 

 
ล ำดบัที ่ สมรรถนะ คะแนน

เต็ม 
วิธีกำรประเมิน 

1 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป (ภำค ก)   ประกอบด้วย 
โดยทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดและหำเหตผุลโดยใช้ข้อมูลทำง
เศรษฐกจิหรือทำงสงัคม  หรือทำงอื่นใดทีเ่หมำะสมเกี่ยวกบักฎหมำย
หรือระเบียบของทำงรำชกำร  เช่น   
1. รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทยพุทธศักรำช 2550 
2. พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  
    พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจบุัน    
3. พระรำชบญัญัตปิรบัปรุงกระทรวง  ทบวง กรม  พ.ศ. 2545 
4. พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน   
    พ.ศ. 2542 
5. พระรำชบญัญัติวิธีปฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 
6. พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร 
    กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
7. พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
    และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจบุัน 
8. ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล   
    ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2547  เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกีย่วกับ 
    พนักงำนจ้ำงฯ 
9. กำรใช้ภำษำไทย และรำยช่ือบุคคลส ำคัญในประเทศไทย  
    และควำมรู้เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์ปัจจุบันในด้ำนกำรเมอืง เศรษฐกิจ 
   และสังคมต่ำงๆ  ในประเทศไทย ฯลฯ  เป็นต้น 
    

50 ข้อ
100 

คะแนน 

ใช้วิธีกำรสอบ 
แบบปรนัย 

(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 
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ล ำดบัที ่ สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีกำรประเมิน 

 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉำะต ำแหน่ง (ภำค ข)  
โดยกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในทำงที่จะใช้ในกำรปฏิบัติงำน
รำชกำรในต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   เช่น  
1. พระรำชบญัญัติข้อมูลข่ำวสำรรำชกำร  พ.ศ. 2540 
2. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  พ.ศ. 2526  
    และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจบุัน 
3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กำรบรหิำร 
    ส่วนต ำบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบนั 
4. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจำ่ยเงิน  
    กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  
5. มำตรฐำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของกรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน    
    และมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน 
6. พระรำชบญัญัติกำรศึกษำแหง่ชำติ พ.ศ. 2542 
    และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจบุัน 
7. พระรำชบญัญัติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 
8. พระรำชบญัญัตริะเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
    พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
6. วิชำควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น 
    โดยข้อสอบเป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยก ำหนดที่ใช้ในกำร 
    ปฏิบัติงำนฯ 

50 ข้อ
100 

คะแนน 

ใช้วิธีกำรสอบ 
แบบปรนัย 

(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2. ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค) (โดยกำรสอบสัมภำษณ์)  
โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำที่   
จำกประวัติส่วนตัว   ประวัติกำรศึกษำ   ประวัติกำรท ำงำน  
พฤติกรรมที่ปรำกฏทำงอื่นของผู้เข้ำสอบ  และจำกกำรสมัภำษณ์  
ทั้งนี ้ อำจใช้วิธีกำรอื่นใดเพิ่มเติมอกีก็ได้  เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม
ในด้ำนต่ำงๆ  เช่น  ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 
ในหน้ำที่และควำมรู้ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์   ท่วงทีวำจำ  
อุปนิสัย  อำรมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  กำรปรับตัวเข้ำ
กับผูร้่วมงำน  รวมทัง้สงัคม  และสิง่แวดล้อม  ควำมคิดริเริม่
สร้ำงสรรค์  ปฏิภำณไหวพริบและบุคลกิภำพอย่ำงอื่น  เป็นต้น   
 

100
คะแนน 

ใช้วิธีกำรสอบสัมภำษณ์ 
(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 
 

 
 
 
 



 


