
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

*********************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 การสรรหาและเลือกสรร ข้อ 19 ของประกาศคณะ   
กรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในต าแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน 1 อัตรา 
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก. ท้ายประกาศนี้ 

3. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้ 
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี ในวันรับสมัคร 
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น   
๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘) ไม่เปน็ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๙) ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจสอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ตามหนังสือกรม- 
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สารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ,หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร
0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 
2538 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทน (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ผนวก ก.   
ท้ายประกาศนี้)  

4.  การรับสมัคร 
      4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 กรกฎาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซด์ www.ladtakhean.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗48-0921 

4.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อม

ทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนาพร้อมรับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ โดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น มายื่นในวัน
สมัคร ดังนี้ 

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน  ๓  รูป และให้ลงชื่อรับรองหลังรูปถ่ายด้วย 

๒. ส าเนาวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัคร (ผนวก ก. ท้ายประกาศ) 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ตามที่

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจ
ร่างกาย 

๖. ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งออกมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
7. เอกสารอื่นๆ เช่น  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
๘. ส าเนาหลักฐานรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 

4.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน ๑๐๐  บาท และจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 5. เงื่อนไขการสมัคร   
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลให้ผู้สมัครดังกล่าว หาก
ตรวจสอบพบเม่ือใด ให้ถือว่าการับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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 6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรโดยการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕62  โดยปิดประกาศ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน และ
ทางเว็บไซด์ www.ladtakhean.go.th 

7.  วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ    
7.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครในแต่ละต าแหน่ง ใน

วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖2  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
 

 วัน/เวลา วิชา ต าแหน่งที่สอบ 
5 สิงหาคม 25๖2 
9.๐๐-๑0.00 น. 

- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
100 คะแนน  

- โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

5 สิงหาคม 25๖2 
๑๐.๐๐-๑๑.00 น. 

- ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข) 100 คะแนน  

- โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

5 สิงหาคม 25๖2 
11.๐๐ น. เป็นต้นไป 

- ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
100 คะแนน 

- โดยวิธสีอบสัมภาษณ์ 

7.2 ให้ผู้รับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ   ดังนี้ 
    (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวม
เสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
    (๒) น าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย 
    (๓) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด 
    (๔) ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
    หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้ 

8. หลักสูตรและวิธีการสอบสรรหา 
หลักสูตรการสอบสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามภาคผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ 
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๑๐๐  คะแนน  โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

     ๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ๑๐๐ คะแนน โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ๑๐๐ คะแนน  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ รายละเอียดตาม

ภาคผนวก ก. ท้ายประกาศนี ้

9. เกณฑ์การตัดสิน 
๑. คณะกรรมการด าเนินการสอบเลือกสรร จะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลัก 

สมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการ  ความรู้ความเสมอภาค และความเป็นธรรมเป็นหลัก 
๒. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนในแต่ละภาค 
๓. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามล าดับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนน

เท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า 
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๔. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรร
ในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใน
ต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

10. การประกาศผลผู้ผ่านการประเมิน   
       องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ 
6 สิงหาคม ๒๕๖2 โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน  และทางเว็บไซด์ 
www.ladtakhean.go.th 

11. การขึน้บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร 
       การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ที่ประเมินได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ และบัญชี
จะใช้จัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างมีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศผลขึ้นบัญชีได้ หากภายหลังมีอัตราต าแหน่งว่าง
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจใช้บัญชีดังกล่าวจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อที่ยังไม่
หมดอายุได ้

๑2. การบรรจุและแต่งตั้ง 
       ๑. ถ้าผู้สอบได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบได้ 
       ๒. ถ้าผู้สอบได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่ าที่ได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
       ๓. ผู้สอบได้ข้ึนบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่มาแสดงตนภายในเวลาที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
                ๔. บัญชีผู้สอบได้ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนเท่านั้น 

๑3. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นใน

บัญชีผู้สอบได้ คือ 
๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล    

ลาดตะเคียนก าหนด 
3. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามที่บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
4. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชี

ผู้สอบได้ 
๑4.  ก าหนดระยะเวลาจ้าง 

 พนักงานจ้างทั่วไปมีระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน  4  ปี 

          15. การท าสัญญาจ้าง 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จะท าสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้ผ่านการประเมิน
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จะด าเนินการถอน
รายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

2. หากบุคคลผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนมีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะน าวุฒิการศึกษาดังกล่าวมาเรียกร้อง
สิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองไม่ได้ 

/องค์การ... 
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ผนวก  ก.  ท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  2  กรกฎาคม  ๒๕62 
“รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง” 

………………………………………………………………………………………………… 

ประเภทของพนักงานจ้าง : พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน

ต าบลลาดตะเคียน 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัตขิองต าแหน่ง 
- หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชา

อนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
1.1 อนุบาล 
 1.2 อนุบาลศึกษา 
 1.3 การศึกษาปฐมวัย 
 1.4 ปฐมวัยศึกษา 
 1.5 การปฐมวัยศึกษา 
 1.6 การอนุบาลศึกษา 
 1.7 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 1.8 สาชาวชิาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกสดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 11-1.7 

2. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานระยะเวลาที่ได้
ปฏิบัติ   

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาวิชาชีพาครูหือหลักฐานที่ใช้แสดงในการปรกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน   

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบของทางราชการ 

ระยะเวลาการจ้าง 
ไม่เกินคราวละ 4 ปี และไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัด

ปราจีนบุรี) มีมติเห็นชอบ 
/ภาคผนวก... 
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ภาคผนวก ข. ทา้ยประกาศฯ   

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 

ลงวันที่  2 กรกฎาคม  ๒๕62 

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (50 ข้อ/คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
ดังต่อไปนี้  

๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน  
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข  

และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น  
1.2 วิชาภาษาไทย  

เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การ
ตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือ
กลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์  

1.3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
เป็นการทดสอบความพ้ืนฐานที่เก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
3.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (50 ข้อ/คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)  
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่สมัครสอบ

โดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
3. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
4. การพัฒนาผู้เรียน  
5. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
6. หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7. คุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู 
8. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
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3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


