
 
ประกาศองค์การบริหารส์วนต าบลยาง 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป์นพนักงานจ์างประเภทตามภารกิจ 
------------------------------- 

 ด้วยองค้การบริหารส้วนต าบลยาง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  
จะมีความประสงค้จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเข้าเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  ๑  ต าแหน้ง  
๑  อัตรา        

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ บังคับใช้ตามมาตรา ๒๕ วรรคท้าย 
แห้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส้วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และข้อ ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐ 
แห้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส้วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
๒๘ มิถุนายน  ๒๕๔๗ 
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค้การบริหารส้วนต าบลยาง  ดังต้อไปนี้ 

๑. ต าแหน์งที่รับสมัคร 
๑.๑  พนักงานจ์าง ประเภทตามภารกิจ 

 (๑)   ต าแหน้ง  ผู้ช้วยครผูู้ดูแลเด็ก  จ านวน ๑ อัตรา                             
๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน์ง 

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป้นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน้ง  ดังนี้ 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป้นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม้มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ 
แห้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส้วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๗   ดังต้อไปนี้ 

(๑)   มีสัญชาติไทย 
(๒)   มีอายุไม้ต่ ากว้าสิบแปดป้  และไม้เกินหกสิบป้ 
(๓)   ไม้เป้นบุคคลล้มละลาย 
(๔)   ไม้เป้นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้้นเฟ้อน 

ไม้สมประกอบ  หรือเป้นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป้นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส้วนต าบลก าหนด  ดังนี้ 

ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต้อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป้นที่รังเกียจแก้สังคม 
ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป้นที่รังเกียจแก้สังคม 
ง.   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม้เป้นผู้ด ารงต าแหน้งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 



/(๖) ไม้เป้น... 
 
 

-๒- 
(๖) ไม้เป้นผู้ด ารงต าแหน้งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม้เป้นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา   

เว้นแต้เป้นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม้เป้นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน้วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไม้เป้นข้าราชการหรือลูกจ้างของส้วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน้วยงานอ่ืน 

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส้วนท้องถิ่น 

   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน์ง     
    ต าแหน์ง ผู์ช์วยครูผู์ดูแลเด็ก มีคุณสมบัติอย้างใดอย้างหนึ่งดังต้อไปนี้ 
   ๑. มีคุณวุฒิปริญญาหรือคุณวุฒิอย้างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา 
ศึกษาศาสตร้ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดเป้นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน้งนี้  

๒. มีคุณวุฒิปริญญาหรือคุณวุฒิอย้างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือ 
สาขาศึกษาศาสตร้ 
และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นติดต้อกันมาแล้วไม้น้อยกว้า ๓ ป้ 
โดยมีหนังสือรับรองจากหน้วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
     ๓.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน  

   ๓.   ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน์าที่ความรับผิดชอบ 
     ต าแหน์ง ผู์ช์วยครูผู์ดูแลเด็ก ปฏิบัติงานหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ้เรียนรู้ 
การส้งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย้พัฒนาเด็กเล็ก) 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต้าง ๆ ดังนี้  

๑. ด์านการปฏิบัติการ  
๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ้เรียนรู้ และส้งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป้นส าคัญศึกษา วิเคราะห้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป้นข้อมูลประกอบการ  
๑.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค้ และ 

คุณลักษณะตามวัย 
๑.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย้พัฒนาเด็ก) 
๑.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวการจัดระบบการดูแลช้วยเหลือผู้เรียน 
๑.๕ ปฏิบัติงานความร้วมมือกับเครือข้ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๖ ท านุบ ารุง ส้งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล้งเรียนรู้ และภูมิป้ญญาท้องถิ่น  
๑.๗ ความร้วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร้วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 



 

๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

/สมรรถนะ... 
 

-๓- 
   สมรรถนะท่ีจ าเป์นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน์ง 
   สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 
   - การมุ้งผลสัมฤทธิ์    ระดับ  ๑ 
   - การยืดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ  ๑ 
   - การเข้าใจในองค้กรและระบบงาน  ระดับ  ๑ 
   - การบริการเป้นเลิศ    ระดับ  ๑ 
   - การท างานเป้นทีม    ระดับ  ๑ 
   สมรรถนะประจ าสายงาน (อย์างน์อย ๓ สมรรถนะ) 
   - การออกแบบการเรียนรู้    ระดับ  ๑ 
   - การพัฒนาผู้เรียน    ระดับ  ๑ 
   - การบริหารจัดการชั้นเรียน   ระดับ  ๑    

   ๔.  อัตราค์าตอบแทน 
        ๔.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน์ง ผู์ช์วยครูผู์ดูแลเด็ก     
  ผู้สอบได้และได้รับการท าสัญญาจ้างให้ด ารงต าแหน้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน้ง 
ผู์ช์วยครูผู์ดูแลเด็ก   จะได้รับอัตราค้าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ๕.  วัน  เวลา  และ  สถานที่รับสมัคร 
   ๕.๑  ผู์สนใจสามารถสมัครสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป์นพนักงานจ์าง ประเภท 
ตามภารกิจได์ที่ส านักงานองค์การบริหารส์วนต าบลยาง อ าเภอบรบือ จงัหวัดมหาสารคามหรือสอบถามรายละเอียด 
ได้ที่เบอร้โทรศัพท้ ๐๔๓-๗๐๖๘๑๙   ในวันและเวลาราชการ   

       ๕.๒ ก าหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต์วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๒  
ณ  ที่ท าการองค้การบริหารส้วนต าบลยาง   อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ในวันและเวลาราชการ           
                                     ๕.๓   วิธียื่นใบสมัคร 

   ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 
ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารอย้างละ ๑ ชุด   
มายื่นในวันรับสมัครสอบ   ดังนี้ 

๑. ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ 
สาขาที่จะใช้สมัครสอบ กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาดังกล้าวเป้นภาษาต้างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป้นภาษาไทย  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย้างละ  ๑  ฉบับ 

    ๒.รูปถ้ายหน้าตรง  ไม้สวมหมวกและไม้สวมแว้นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ้ายครั้งเดียวกัน 
ไม้เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล 
ต าแหน้งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ้ายทุกรูป 

๓.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 



 
/๔.ส าเนาบัตร... 

 
 

-๔- 
๔.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือพนักงาน 

รัฐวิสาหกิจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๕. ใบรับรองแพทย้ที่แสดงว้าไม้เป้นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

ส้วนต าบล  เรื่อง  หลักเกณฑ้และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค้การบริหารส้วนต าบล  ข้อ  ๖  
ซึ่งออกไม้เกิน  ๑  เดือน  นับตั้งแต้วันตรวจร้างกาย 

๖.  เอกสารอื่นๆ   เช้น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ฯลฯ   (ถ้ามี) 
   ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว้าเป้นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน้งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏ 
ว้าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล้าวไม้ครบถ้วนหรือไม้ถูกต้อง    องค้การบริหารส้วนต าบลยางจะถือว้าเป้นผู้ขาด 
คุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต้งตั้งให้เป้นพนักงานจ้างขององค้การบริหารส้วนต าบลยาง 
 

 ๖.   ค์าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ๖.๑ ผู้สมัครจะต้องเสียค้าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  จ านวน  ๑๐๐  บาท 
 ค้าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม้จ้ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว้าเป้นผู้มีสิทธิสอบแล้ว  
เว้นแต้มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด 

 ๗.  ประกาศรายช่ือผู์มีสิทธิ์สอบ 
 องค้การบริหารส้วนต าบลยางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและด าเนินการสอบเพ่ือการสรรหาแ
ละการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ณ ที่ท าการองค้การบริหารส้วนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ดังนี้ 
 ๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ ในวันที่  ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 ๗.๒ ด าเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  
 ๗.๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

  ๘.   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 หลักเกณฑ้และวิธีการสอบคัดเลือก  แบ้งออกเป้น   ๓   ภาค  คือ 
  ก.   ภาคความรู์ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
โดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปตามหลักเกณฑ้ที่ระบุไว้   ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 

     ข.   ภาคความรู์ความสามารถที่ใช์เฉพาะส าหรับต าแหน์ง  (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
โดยทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน้ง ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใด 
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม      

 ค.   ภาคความเหมาะสมกับต าแหน์ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยทดสอบภาค 
ความเหมาะสมกับต าแหน้ง  ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ้  หรือวิธีการสอบปฏิบัติ  หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใด 
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม   
 



 
 
 

 
-๕- 

 รายละเอียดตามภาคผนวก  ก   แนบท์ายประกาศนี้ 

   ๙.   เกณฑ์การตัดสิน 
                       ผู้ที่ถือว้าเป้นผู้ผ้านการเลือกสรรจะต้องเป้นสอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค 
ก)ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน้ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน้ง ( ภาค ค) 
แต้ละภาคไม้ต่ ากว้าร้อยละ ๖๐  โดยด าเนินการจัดจ้างจะเป้นไปตามล าดับที่สอบได้ 

  ๑๐.  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู์สอบผ์าน 
 ๑๐.๑  การข้ึนบัญชีผู้สอบได้เพ่ือแต้งตั้งให้เป้นพนักงานจ้าง 
จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท้ากัน  
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน้งมากกว้าเป้นผู้อยู้ในล าดับที่สูงกว้า  
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน้งเท้ากัน  
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน้งมากกว้าเป้นผู้อยู้ในล าดับที่สูงกว้า  
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน้งเท้ากัน  
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว้าเป้นผู้อยู้ในล าดับที่สูงกว้า   ถ้ายังคงได้คะแนนเท้ากันอีก  
ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก้อนเป้นผู้อยู้ในอันดับที่สูงกว้า   
 ๑๐.๒  บัญชีผู้สอบได้เพ่ือแต้งตั้งให้เป้นพนักงานจ้างให้ใช้ได้ไม้เกิน  ๑  ป้ นับแต้วันขึน้บัญชี    
ในกรณีที่มีผู้สอบได้มากกว้าจ านวนอัตราว้าง  และภายหลังมีอัตราว้างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน    
ซึ่งองค้การบริหารส้วนต าบลยางพิจารณาแล้วเห็นว้าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้  
นายกองค้การบริหารส้วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส้วนต าบล  
ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้สอบได้จากบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ที่ยังไม้หมดอายุก็ได้ 
 ๑๐.๓  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้เพ่ือแต้งตั้งให้เป้นพนักงานจ้าง  
ถ้ามีกรณีอย้างใดอย้างหนึ่งดังต้อไปนี้   ให้เป้นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้  คือ 

๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต้งตั้งในต าแหน้งที่ได้สอบคัดเลือก 
๒) ผู้นั้นไม้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้าเป้นพนักงานจ้างในเวลาที่องค้การบริหารส้วน 

ต าบลยางก าหนด 
เว้นแต้มีเหตุจ าเป้นและได้มีหนังสือส้งทางไปรษณีย้ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล้วงหน้าไม้น้อยกว้า  ๑๐ 
วันนับแต้วันที่ที่ท าการไปรษณีย้รับลงทะเบียน 

๓) ผู้นั้นมีเหตุไม้อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและ 
แต้งตั้งในต าแหน้งที่สอบได้ 

  ๑๑.  การจ์างและแต์งตั้ง 



 
 ๑๑.๑  
 ผู้ผ้านการเลือกสรรได้รับการบรรจุและแต้งตั้งตามล าดับที่ที่ข้ึนไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือแ
ต้งตั้งให้เป้นพนักงานจ้าง 
 ๑๑.๒ ผู้ผ้านการเลือกสรรได้ที่ได้รับการบรรจุและแต้งตั้งที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว้าที่ได้ก าหนดไว้ 
ตามประกาศฯ นี้   จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน้ของตนเองไม้ได้ 
 ๑๑.๓  การท าสัญญาจ้างและค้าตอบแทน  
องค้การบริหารส้วนต าบลยางจะท าสัญญาจ้างและจ้ายค้าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

 
/(๑) ผู้ผ้านการเลือกสรร.. 

 
-๖- 

 

 ๑)  ผู้ผ้านการเลือกสรรได้ในต าแหน้งพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จะบรรจุและแต้งตั้งโดยท าสัญญาจ้างไม้เกิน  ๔  ป้  ตามแผนอัตราก าลัง ประจ าป้งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
และให้ได้รับอัตราค้าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท   
 ๒) องค้การบริหารส้วนต าบลยางจะท าสัญญาจ้างและแต้งตั้งผู้ผ้านการเลือกสรรได้ 
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส้วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) 
มีมตใิห้ความเห็นชอบแล้วเท้านั้น  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ    ณ   วันที่   ๒๖   เดือน  กุมภาพันธ้   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายบุญเพ็ง   ศรัทธาคลัง) 

                                                  นายกองค้การบริหารส้วนต าบลยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-๗- 

ภาคผนวก ก.  แนบท์ายประกาศองค์การบริหารส์วนต าบลยาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป์นพนักงานจ์างประเภทตามภารกิจ 

ลงวันที่   ๒๖    เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
----------------------------------- 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก   แบ์งออกเป์น   ๓   ภาค  คือ 
 ก.   ภาคความรู์ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
   ๑. วิชาภาคความรู์ความสามารถทั่วไป 
   ทดสอบความสามารถในการประยุกต้ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร้เบื้องต้น  
การวิเคราะห้หาความสัมพันธ้ของจ านวนหรือปริมาณ 
การแก้ป้ญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต้างๆความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ้เชื่อมโยงของค า  ข้อความ  
หรือรูปภาพ  การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย้างสมเหตุสมผลจากข้อความ  สัญลักษณ้  สถานการณ้หรือแบบจ าลองต้าง 
ๆ 
   ๒. วิชาภาษาไทย 
   ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา 
โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ  หรือจากบทความ  
และการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต้าง ๆ  จากค าหรือกลุ้มค า  ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ  
การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาหรือการเขียนเรียงความ  
หรือการทดสอบอย้างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล้าว 

 ข.   ภาคความรู์ความสามารถที่ใช์เฉพาะส าหรับต าแหน์ง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
โดยวิธีสอบข้อเขียน  หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม 
   ๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
       ๑.๑ พ.ร.บ.การศึกษาแห้งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       ๑.๒ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
       ๑.๓ นโยบายและยุทธศาสตร้การพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป้) ระยะยาว   



๒.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ้ของความเป้นครู     
    มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
    ๒.๑ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
    ๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ้ของความเป้นครู 
    ๒.๓ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ 

   - พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ค.   ภาคความเหมาะสมกับต าแหน์ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ้   
หรือวิธีการสอบปฏิบัติ  หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม   
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน้งหน้าที่จากประวัติส้วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน  
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต้าง ๆ เช้น 
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ้  ท้วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ้  
ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค้  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย้างอ่ืน  เป้นต้น 


