
 
ประกาศเทศบาลต าบลบา้นเป็ด 

เร่ือง  รับสมัครสอบบคุคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 

……………………………………………………….. 
 

ด้วย เทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  ๓  ต าแหน่ง ดังนี้  

ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  ๑  อัตรา 
ล าดับที่ ๒ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     จ านวน  ๒  อัตรา 
ล าดับที่ ๓ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    จ านวน  ๑  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบจะต้องมคีุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานงานจ้าง/ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

/(9) ไม่… 



-2- 
 

(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

   ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ก าหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ (ภาคผนวก ก.) 

 ๓. การรับสมัครคัดเลือก 
  ๓.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบ 
สมัครด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่  ๒๗ พฤษภาคม  25๖๒  ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน  25๖๒  เฉพาะวันท าการ 
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด หรือติดต่อสอบถามได้
ที ่โทร. 0 – 434๒ – 3๘๖๙-๗๐ ต่อ  ๔๓1 
  ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 

2. ส าเนาใบสุทธิหรือใบรับรองผลการเรียนหรือส าเนาใบประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ใช้ในการสมัครพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 

   3. ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันรับสมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
   4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
   5. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
   6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  50 บาท 
   7. หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบรับรองการผ่านงาน ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อ 
                       สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

  3.๓  การสมัครคัดเลือก 
1. ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
2. ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีด า

หรือสีน้ าเงิน แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตามที่
ก าหนด 

3. เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องแล้วจะมอบบัตรประจ าตัวให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องเก็บรักษา
บัตรประจ าตัวนี้ไว้ตลอดการคัดเลือกและต้องน ามาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับ
การคัดเลือกหรือเมื่อมาติดต่อเกี่ยวกับการคัดเลือก 

  ๓.4  เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ งตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับ
สมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  ในกรณีทีม่ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจ 

/สอบ... 
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สอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ 
ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จะไม่รับสมัครหรืออาจถอนชื่อประกาศจากบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ตามแต่กรณี 

 ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อสรรหา และก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการสอบประเมินสมรรถนะ 

 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพ่ือสรรหา และก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ ในการสอบ ในวันที่   ๑๑  มิถุนายน  25๖๒  โดยปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ส านัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 หลักสูตรการสอบผ่านแข่งขันมี ๓ ภาค  คือ 

       ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (เฉพาะต าแหน่ง
ล าดับที่ ๑, ๒) 
       ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100) (เฉพาะ
ต าแหน่งล าดับที่ ๑, ๒) 
                             ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ทุกต าแหน่ง) 

 ๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค.) รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 3 ภาค แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 

 ๗.  การขึ้นบัญชี 
  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสอบ
ข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) รวมกันสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีได้
คะแนนสอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) เท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบ
สัมภาษณ์ (ภาค ค.) มากกว่าอยู่ในล าดับสูงกว่า  หากคะแนนสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้
คะแนนสอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนสอบข้อเขียน (ภาค ก. และ
ภาค ข.) เท่ากันอีก  จะให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ล าดับที่สูงกว่า 

 ๘.  การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี จะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ก่อนจึงท าสัญญาจ้างได้  

 ๙.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จะก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปี
ละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ 

 

 

/ครั้งที่... 
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  ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  -  ๓๑   มีนาคม 
  ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติระหว่างวันที่  ๑  เมษายน  -  ๓๐ กันยายน 

 จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗  พฤษภาคม   พ.ศ. 25๖๒ 

 
 

                        (นายปรีดา   นิลสาคู) 
                        ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                        นายเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ภาคผนวก ก. 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 
ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 
  ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  ๑  อัตรา 
 ค่าตอบแทน  ปวส.  อัตราค่าตอบแทน  ๑๑,๕๐๐  บาท 
    ปวท.  อัตราค่าตอบแทน  ๑๐,๘๔๐  บาท 
    ปวช.  อัตราค่าตอบแทน    ๙,๔๐๐  บาท     

ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๔  ปี 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต ้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป 
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชย
การ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้อง
มีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได  

  
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาท   
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 2  
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2  

2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1  
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1  

3.2 สมรรถนะประจาสายงาน  
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1  

 
ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
  ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  ๑  อัตรา 
 ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทน    ๙,๔๐๐  บาท    

ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๔  ปี 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการ

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
- ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาบ/ปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ และสังคม ให้กับเด็กเล็กเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัย 
ต่อไป 

- จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ คุณลักษณะตาม
วัย  

- ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
- ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

โดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะ
ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงาน
นั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมี
การทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ (รายละเอียดตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.
และก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๙   ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) 
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ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  ๑  อัตรา 
 ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทน    ๙,๔๐๐  บาท    

ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม 
      กฎหมาย และมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ซึ่งระบุถึง 
      ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ และประสบการณ์  การท างานไม่ต่ ากว่า  5  ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบคัดเลือก 
 

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(๑) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป     
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน  ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  ที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
           ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ   โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย หรือแบบปรนัย 

(๑)  ความรู้ในทางงานกฎหมายและมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่  

(๒)  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้  
 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
               พ.ศ.2541 รวมทั้งท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การ    
     เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมที ่
     แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ 
     พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 
     255๗ 
5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จ  บ านาญ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
     พ.ศ.2546 
6.  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 
7.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ 
     สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 

2. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(๑) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป     
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน  ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  ที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
           ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ   โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย หรือแบบปรนัย 

(๑)  ความรู้ในทางงานกฎหมายและมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่  
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(๒)  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้   

- ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย 
- กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ. ๒496 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐       
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  จนถึงปัจจุบัน 
 

๓.  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 
ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน และ  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่น
ใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามรถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 
  

 
 

 
 
 
 

 


