
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
**************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์           
จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  

  อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 3, ข้อ ๔, ข้อ 9, ข้อ ๑๘, ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง โดยมีรายละเอียดการ
รับสมัคร ดังนี้ 
 

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 

   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษาฯ  จำนวน  1  อัตรา 
      

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
      2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่                 

ในพรรคการเมือง   
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

/สำหรับ... 
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สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และ 
ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติสำหรับ
ตำแหน่งนั้น รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่งปรากฏ            
ตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี ้
      

  3. ค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
       ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับเงินค่าตอบแทนตาม
ประเภทของพนักงานจ้าง โดยอาศัยอำนาจตามความข้อ 1 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
     พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าตอบแทนตามเอกสาร 
แนบท้าย (ภาคผนวก ก)  
     

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       4.๑ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถสมัคร
ด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่  วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๓    ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์) ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา โดย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๓๔๖๒๑๒ 
           4.๒ วิธีการยื่นใบสมัคร ให้ดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 
            (1) ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
       สามเมือง 
            (2) ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีน้ำเงิน และ
       ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
       สามเมืองกำหนด 
   (3) สำเนาเอกสารทุกชนิดที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษ เอ4 เท่านั้น และ           
        ต้องรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ    
   (4) ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น 
   (5) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
                           จำนวน 100 บาท โดยชำระในวันสมัคร 

 
 

  ๖. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร              
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารอ่ืนและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับมายื่นในวันรับสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 
     6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 
            ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร)       จำนวน 3 รูป 

 
/6.2 สำเนา... 
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     6.2 สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรอง หรือสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใด
           อย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งที่สมัคร
           สอบ ซึ่งเป็นหลักฐานทางการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) (ถ้ามี)          จำนวน ๑ ฉบับ 
     6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน              จำนวน ๑ ฉบับ 
     6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน ๑ ฉบับ 
     6.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.          จำนวน ๑ ฉบับ 
           ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือตามประกาศที ่ก.อบต. กำหนด  
            (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)     
     6.6 สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฯลฯ (ถ้ามี) 
     หมายเหตุ สำหรับการสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น    
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากภายหลังปรากฏ
ว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 
 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
สามเมือง ใน วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา  จังหวัด
นครราชสีมา  หรือทางเวบไซต์ www.sammuangsida.go.th  
 

8. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
         ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
     จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้

เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  (ภาค ค) ในวันที่ ๒๕  
กันยายน ๒๕๖๓    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด ดังนี้ 

   (1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)         คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      (2) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

          (3) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)               คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ ตำแหน่งที่สอบ 

๒๕ ก.ย.๖๓ 

09.00-10.30 น. 
- ภาคความรู้ความสามารถ 
  ทั่วไป (ภาค ก) 

ห้องประชุม 
อบต.สามเมือง 

ผู้ช่วย 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

10.30-12.00 น. 
- ภาคความรู้ความสามารถ 
  ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
  (ภาค ข) 

ห้องประชุม 
อบต.สามเมือง 

๑๓.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

- ภาคความเหมาะสมกับ 
  ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
  (ภาค ค) 

ห้องประชุม 
อบต.สามเมือง 

 

  /ให้ผู้ที่เข้า... 
 

    

http://www.sammuangsida.go.th/
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     ให้ผู้ที่เข้ารับการเลือกสรรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
 

     ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  ขอสงวนสิทธิ ที่จะเลือกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
หรือไม่อนุญาตให้ ผู้มีสิทธิเข้าห้องสอบได้ เมื่อตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 

 
 

  9. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
      ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
   9.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
            เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ตามระดับตำแหน่ง ดังนี้ (รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ “หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน” (ภาคผนวก ข) แนบท้าย
ประกาศนี้ 
 

   9.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
    เป็นทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบ
ความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติที่จะใช้การปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตำแหน่งนั้น (รายละเอียดตามที่
กำหนดไว้ “หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน” (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้ 
     

   9.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
           เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่                
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการ 
สัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความสามารถด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ 
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหว 
พริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ “หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน” (ภาคผนวก 
ข) แนบท้ายประกาศนี้ 
    ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน โดยต้องได้คะแนนสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป  
 

 

  10. การประกาศผลการสอบ 

       องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยเฉพาะในรายที่ผ่านการเลือกสรร              
ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
(บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน) หรือทางเว็บไซต์ www.sammuangsida.go.th 
 

  ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจะต้องเป็น
ผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
                 
 
 

 
/12. การขึ้น... 
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  ๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
       องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลำดับ 
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้ภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายั งคะแนนเท่ากันอีก ก็ให้           
ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา ไม่เกิน 1 ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบเพ่ือเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก                                                                        
 

๑๓. การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 
                  ๑๓.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการเลือกสรรและดำเนินการจ้างตามลำดับในบัญชี                
ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา 
      ๑๓.๒ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง 
ในตำแหน่งลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่า
สามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง โดยความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกท่ียังไม่หมดอายุก็ได ้
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   ๒๖   เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 256๓ 
 

 
 

 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
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ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  ลงวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

…………………………………………………. 
    ตำแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒิ)  
    ชื่อตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
    จำนวน   ๑  อัตรา  
    สังกัด    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

คุณลักษณะตามวัย 
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  6. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกับพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
   1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา
ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.
อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ หรือ 
   2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา
ศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบัติงาน และ 
   3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 

 
 

ค่าตอบแทน   ให้ได้รับค่าตอบแทน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันทำสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.256๖ 
 

/ภาคผนวก... 
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ภาคผนวก ข 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ลงวันที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
………………………………………………… 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับ
ตำแหน่ง ดังนี้   

 (1) สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน 
 (2) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
    (3) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข    

เพ่ิมเติม 
      (4) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน    

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  

 2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)    
     เป็นทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติที่จะใช้การปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตำแหน่งนั้น  

(1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.   
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

(2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548   

  (3) ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กได้แก่ 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 
- การอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 
- มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย  
(4) ความรู้ และทักษะในการดูแลเด็ก เช่น จิตวิทยาเด็ก ,พัฒนาการเด็ก , คุณธรรมหรือ

หลักธรรมในการดูแลเด็ก  
 

 3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
     เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
  (1) บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
  (2) ทัศนคติ แรงจูงใจ 
  (3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ     
  ทั้ งนี้  ผู้สมัครสอบต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน โดยต้องได้คะแนนสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะ
ถือว่าเป็น ผู้มีสิทธิเขา้สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป 
 

 


