
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ 

เร่ือง  รับสมัครสอบคดัเลอืกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งและสัง่จ้างเป็นพนักงานจ้าง  

สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

------------------------------------------------------ 

 

   ด้วยองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร่ อ าเภอเมืองนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช  

จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัด ดงัต าแหน่งต่อไปนี ้

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลอืก 

  พนักงานจ้างตามภารกจิ 

   1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน  1  อัตรา 

  พนักงานจ้างท่ัวไป 

  2. ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏบิัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)  

          จ านวน  1  อัตรา 

  3. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป    จ านวน  1  อัตรา  
   

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความนัยหมวด 4 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 

26 กรกฎาคม 2547 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร่ จึงประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ดังนี้ 
 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่ง ดังนี้ 

         2.1  คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครสอบทุกต าแหน่งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความนัย

หมวด 1 ขอ้ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

1) มีสัญชาติไทย 

2) มีอายุไม่ต่ ากวา่ 18 ป ีและไม่เกิน 60 ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟัน่เฟอืนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศก าหนดโรค

ที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น พนักงานส่วนต าบล 

5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 

 

                        /6) ไม่เป็น ... 
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6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 

ท้องถิ่น 

7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า

ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 

8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

9) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลกูจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลกูจ้างของ

หน่วยงานอืน่ของรฐั รัฐวสิาหกจิ หรือพนกังานหรือลกูจา้งของราชการส่วน

ท้องถิ่น 

           2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง ดังนี้        

          (๑) พนักงานจ้างตามภารกจิ ต าแหน่ง ผู้ชว่ยครูดูแลเด็ก 

   ลักษณะงานท่ีปฏบิัติ   

                    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเ์รียนรู ้ การสง่เสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วย

วธิีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ จดัอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ และคุณลกัษณะตามวัย ปฏิบัติงานวชิาการของศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ ปฏิบตัิงาน

เกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบตัิงานความร่วมมือกับเครือขา่ยการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

การอบรมเลีย้งดูเดก็ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการโดยใช้หลกัสตูรการศกึษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้

สอดคล้องกับเดก็และสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิน่ รวมไปถงึการบรูณาการด้านวชิาและกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง กบัการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ ์  จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้

โดยให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทัง้ ๕ โดยยดึแนวคิดที่จะใหเ้ด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง การ

เล่นของเด็กกถ็ือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะท าให้เดก็มีความคดิสร้างสรรค ์ แก้ไขปัญหาและคน้พบด้วยตนเอง

รู้จักสร้างความสัมพนัธ์อันดีกับเพื่อน ๆ  ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

หน้าท่ีความรับผดิชอบ 

  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การสง่เสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 

ปฏิบัติงานทางวชิาการของศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็ ช่วยครดูแูลเดก็ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ สงักดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลท่าไร่  ดแูลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็กเลก็ สอนให้ความรู้เบื้องตน้แก่เดก็ก่อน

ประถมศกึษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

/คุณสมบตั…ิ. 

 



-3- 

 
 

   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   (๑) คุณวุฒิไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวชิาเอก หรือทางอื่นที่ ก.อบต.

ก าหนดเป็นคณุสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งนี ้

                      (๒) มีใบประกอบวชิาชีพคร ู  

 

  (2) พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 

ลักษณะงานท่ีปฏบิัต ิ

  ช่วยส่งเสริมการอบรมเลีย้งดูเดก็ที่เปน็ประโยชนต์่อการพัฒนาการโดยใช้หลกัสตูร

การศกึษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหส้อดคล้องกับเดก็และสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่น รวมไปถึงการบรูณา

การด้านวชิาการและกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และ

สติปัญญา สง่เสริมการเรียนรู้โดยให้เดก็ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ โดยยดึแนวคิดทีจ่ะให้เดก็ได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงด้วยตนเอง การเล่นของเด็กกถ็ือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะท าให้เดก็มีความคดิสร้างสรรค ์

แก้ไขปัญหาและคน้พบด้วยตนเองรูจ้ักสร้างความสัมพนัธ์อันดกีับเพื่อน ๆ  

  ดูแลเด็ก เลีย้งดูเดก็ จดักจิกรรมสง่เสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความ

เสียสละ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ไดร้ับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรกั ความอ่อนโยน มีความ

อดทนต่องานหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เปน็ผู้ดูแลเด็กเลีย้งดูเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  ให้

ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เดก็รูจ้ักช่วยเหลือตนเองได้ ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของเดก็ใน

ขณะที่อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ดแูลเด็ก 

หน้าท่ีความรับผดิชอบ 

  รับผิดชอบเป็นผู้ดแูลเด็กในศนูยพ์ัฒนาเดก็เลก็ สังกดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าไร่  ดูแล

ความเรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนใหค้วามรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศกึษาและปฏิบัติ

หน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากวา่นี ้หรือทางอื่นที ่ก.อบต. 

ก าหนดวา่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่นีไ้ด ้

 

  (3) พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหนง่คนงานท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีปฏบิัต ิ

ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้แรงงานทั่วไปในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ไม่จ ากัดวุฒิทางการศกึษา และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่  

 

/หมายเหต…ุ.. 
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 หมายเหต ุ  ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวนัที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้

ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจา้หน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บรหิารท้องถิ่น คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ขา้ราชการหรือลูกจา้งส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อื่นของรัฐ รฐัวสิาหกิจ หรือพนักงานหรือลกูจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซ่ึง

ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงวา่ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลกัษณะต้องห้าม

ส าหรับข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิน่ มายื่นด้วย 
 

                 3. การสมัครสอบและสถานท่ีรับสมัครสอบ 

3.1  การสมัครสอบผู้ทีจ่ะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร ่ 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 

3.2     ให้ผู้สมัครสอบขอรับใบสมัครสอบไดท้ี ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร ่ 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช ตั้งแต่วนัท่ี  15  พฤษภาคม 2557 

– 30 พฤษภาคม 2557 (ในวนัและเวลาราชการ) 

3.3  ส าหรับการสมัครสอบให้ผู้ประสงคจ์ะสมัครสอบยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐาน  

ด้วยตนเองได้ ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ อ าเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่  วันท่ี  22  พฤษภาคม 2557 – 30 พฤษภาคม 

2557    เวลา  08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 

4.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 

4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1x 2 นิว้ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่ 

       เกิน 1 ป ี จ านวน 3 รูป  และให้ผู้สมัครสอบเขียนช่ือ-สกุลหลังรูปด้วย 

4.2  ส าเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองส าเนา    จ านวน  2  ฉบับ 

4.3  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา    จ านวน  2  ฉบับ 

4.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  2  ฉบับ 

4.5  ใบรับรองแพทย์แสดงวา่ไม่เป็นโรคที่ต้องหา้ม ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่ตรวจ 

       ร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 

4.6  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 

              ส าหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  หากภายหลังปรากฏว่า     

ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ จะถือว่าเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

 

 

 

/5. คา่ธรรมเนยีม…. 
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5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบเสียคา่ธรรมเนียมการสมัครสอบ  ดังนี ้ 

  - พนักงานจ้างจะต้องเสยีค่าธรรมเนียม อัตราจ ำนวน ๑๐๐ บำท  ทุกต ำแหน่ง  
                (เม่ือสมัครสอบเสร็จแล้วไม่มีสิทธิเรยีกร้องขอคนืเงินคา่ธรรมเนียมการสมัครสอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิน้) 

      ๖. อัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง และสทิธิประโยชน์อ่ืน 

    ๖.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ชว่ยครูดูแลเด็ก 

ระยะเวลาการจ้างตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  โดยอาจจะมีการ 

ต่อระยะเวลาจ้างได้อีก ไม่เกนิครั้งละ ๔ ปี ผู้ได้รับคณุวฒิุปริญญาตรี หลกัสตูร ๔ ปี อัตราคา่ตอบแทน

เดือนละ ๘,๓๔๐ .- บาท  ผู้ได้รบัคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี อตัราคา่ตอบแทนเดือนละ ๙,๑๔๐.- 

บาท และคา่ครองชีพช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ ๕) 

                    ๖.2 พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหนง่ผู้ดแูลเด็ก  

                     ระยะเวลาการจ้าง  ๑ ป ีตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดยอาจจะ

มีการต่อระยะเวลาจ้างได้อีก ไม่เกินครั้งละ ๑ ป ี อัตราคา่ตอบแทนเดือนละ  ๕,๓๔๐.- บาท และคา่ครอง

ชีพช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ ๕)   

  ๖.3 พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่งคนงานท่ัวไป 

                     ระยะเวลาการจ้าง  ๑ ป ีตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดยอาจจะ

มีการต่อระยะเวลาจ้างได้อีก ไม่เกินครั้งละ ๑ ป ี อัตราคา่ตอบแทนเดือนละ  ๕,๓๔๐.- บาท และคา่ครอง

ชีพช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ ๕)   
 

   ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคดัเลอืก  และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสอบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 2 

มิถุนายน   2557 จะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ อ าเภอเมือง

นครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช   และทาง www.tharai.go.th 

    ๘. วธิีการสอบคดัเลอืก วิธกีารคดัเลอืก 

           (๑) ต าแหน่งผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 

                           (ก) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  (๕๐ คะแนน )      

                  (ข) ทดสอบความรู้เฉพาะต าแหนง่   (๑๐๐  คะแนน)  ทดสอบความรู้

ความสามารถในทางทีจ่ะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยวธิีสอบข้อเขยีน อัตนัย ปรนัย รายละเอียด

เพิ่มเติมตามผนวก ก. 

                       (ค) ประเมินบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งสอบสัมภาษณ์ (๕๐ 

คะแนน) จากประวัตกิารศกึษา ประวัติส่วนตัว  ประวตัิการท างานและพฤตกิรรมทีป่รากฏทางอืน่ของผู้เข้า

สอบคัดเลือกทัง้นีอ้าจใจใช้วิธอืี่นอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพ่ือพจิารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น 

ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานในหน้าที่ ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสยั 

ปฏิภาณไหวพริบ 

/(2)ต าแหน่งผู้ดแูล…. 
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                     (2) ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  

                           (ก) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  (๕๐ คะแนน )      

                  (ข) ทดสอบความรู้เฉพาะต าแหน่ง   (๑๐๐  คะแนน)  ทดสอบความรู้ความสามารถ

ในทางที่จะใช้ในการปฏิบตัิงานในหน้าที่โดยวธิสีอบข้อเขยีน อัตนัย ปรนัย รายละเอียดเพิ่มเติมตามผนวก ก. 

                           (ค) ประเมินบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งสอบสัมภาษณ์ (๕๐ 

คะแนน) จากประวัตกิารศกึษา ประวัติส่วนตัว  ประวตัิการท างานและพฤตกิรรมทีป่รากฎทางอืน่ของผู้เข้า

สอบคัดเลือกทัง้นีอ้าจใจใช้วิธอืี่นอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพ่ือพจิารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น 

ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานในหน้าที่ ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสยั 

ปฏิภาณไหวพริบ 

                      (3) ต าแหน่งคนงานท่ัวไป 

                             ประเมินบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  สอบสัมภาษณ์ (๕๐ 

คะแนน) จากประวัตกิารศกึษา ประวัติส่วนตัว  ประวัติการท างานและพฤตกิรรมทีป่รากฎทางอืน่ของผู้เข้า

สอบคัดเลือกทัง้นีอ้าจใจใช้วิธอืี่นอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพ่ือพจิารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่น ความรู้ 

ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนสิัย ปฏภิาณ

ไหวพริบ 

9. เกณฑ์การตัดสนิ 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตาม

หลักสูตรการสอบ  ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 

     10. การข้ึนบัญชีผู้สอบผ่านการเลอืกสรร 

  10.1  การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูง

ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากได้คะแนนสอบภาค ค. เท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ได้รับเลข

ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยูใ่นล าดับที่สูงกวา่ 

10.2  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ป ีนับตั้งแต่ 

วันประกาศขึน้บัญชี  แต่ถ้ามีการสอบแขง่ขันอย่างเดียวกันอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรใหม่

แล้ว บัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรครั้งนีเ้ป็นอันยกเลิก 
 

11. การสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

ผู้สอบผ่านการเลือกสรร จะได้รับการแตง่ตั้งและสัง่จ้างเป็นพนกังานจ้างตามล าดับในบัญชี

ผู้สอบผ่านการเลือกสรรในอัตราต าแหน่งว่างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร ่

 

 

/จึงประกาศ…. 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

    ประกาศ  ณ  วันที ่    14     เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.  2557 

  

 

 

 
(นายพพิัฒน์   ทุมรัตน)์ 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าไร ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดวิชาท่ีจะด าเนินการสอบคดัเลอืก 

ภาคความรู้ท่ัวไป(ภาค ก)  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

ประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ 

เร่ือง  รับสมัครบคุคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

------------------------------------------- 

 

๑. ต าแหน่งผู้ชว่ยครูดูแลเด็ก 

    (๑) วชิาความสามารถในการศกึษา วเิคราะห์และสรปุเหตุผล  (ภาค ก  ๕๐  คะแนน) 

           - สรุปความ หรือจับประเดน็ในขอ้ความหรือเรือ่งราว 

           - วเิคราะห์เหตกุารณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม 

           - แนวโน้มหรือความเปลีย่นแปลงทีน่่าจะเป็น ตามขอ้มูลหรือสมมตฐิาน 

           - ศึกษาวเิคราะห์และสรุปผลอยา่งอืน่ซ่ึงทดสอบความสามารถ อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง 

            - ทดสอบความรู้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือการตีความจากขอ้ความสัน้ๆ หรือ

บทความ 

            - พจิารณาการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือขอ้ความสั้นๆ  

            - ทดสอบโดยการอยา่งอืน่ที่เหมาะสมกบัการทดสอบความรู้ความสามารถ 

       (๒) วชิาความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัตริาชการ  ( ภาค ข  ๑๐๐ คะแนน) 

            - มาตรฐานการด าเนนิงานศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็กขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

            - พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

            - หลกัสูตรสถานศกึษา ๒๕๔๖  (ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) 

            - พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลลากรทางการศึกษา 

            - จรรณยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพครู 

  - จิตวทิยาพฤติกรรมมนุษย ์ 

            - การจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้เด็กปฐมวัย 

            - พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒    

            - รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

            - พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แกไ้ขเพ่ิมเติมจนถงึปัจจุบนั 

            - พระราชบัญญัตแิผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 

๒๕๔๒ และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน 

            - การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

            - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  

            - สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)   
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2. ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 

     (๑) วชิาความสามารถในการศกึษา วเิคราะห์และสรปุเหตุผล  (ภาค ก  ๕๐  คะแนน) 

           - สรุปความ หรือจับประเดน็ในขอ้ความหรือเรือ่งราว 

           - วเิคราะห์เหตกุารณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม 

           - แนวโน้มหรือความเปลีย่นแปลงทีน่่าจะเป็น ตามขอ้มูลหรือสมมตฐิาน 

           - ศึกษาวเิคราะห์และสรุปผลอยา่งอืน่ซ่ึงทดสอบความสามารถ อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง 

           - ทดสอบความรู้ภาษาไทย โดยการใหส้รปุความและหรือการตีความจากขอ้ความสั้นๆ หรือ

บทความ 

           - พจิารณาการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือขอ้ความสั้นๆ  

           - ทดสอบโดยการอยา่งอื่นทีเ่หมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

       (๒) วชิาความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัตริาชการ  ( ภาค ข  ๑๐๐ คะแนน) 

           -  พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  

            - มาตรฐานการด าเนนิงานศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็กขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

            - หลกัสูตรสถานศกึษา ๒๕๔๖  (ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) 

            - พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลลากรทางการศึกษา 

            - จิตวทิยาพฤตกิรรมมนุษย ์

            - จรรณยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพครู 

  - ทดสอบความรูด้้านการจัดการศกึษาระดบัปฐมวัยจิตวทิยาพฤตกิรรมมนุษย ์ 

            - การจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้เด็กปฐมวัย 

            - วนิัย การรักษาวนิัยของพนกังานจ้าง  

            - ระเบียบการลาของพนักงานจ้าง 

            - พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒    

              -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

             - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

             - พระราชบัญญัติแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 

๒๕๔๒ และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน 

              - การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี

              - ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  

              - สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ (ASEAN)   

        

                   **********************************************************************                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


