
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
********************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2547  หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 
18 ข้อ 1๙ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ เมื่อคณะกรรการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เห็นชอบ ให้ก าหนดต าแหน่งใดแล้ว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (1) - (๘) และข้อ 20  และข้อ 23 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 
2558 จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) สังกัด ส านักปลัด 

   ๑.1  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  ๑   อัตรา 
        
            หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ระยะเวลาการจ้าง  และ 
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร (ตามผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

 2.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2547  ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘ ปี  และไม่เกิน ๖๐ ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุ ไม่

เกิน 70 ปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

/(ง) โรคติดยา....... 
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(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหต ุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลมายื่นด้วย 

 2.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
        ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง (ตามผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) 

3.  การรับสมัคร 
         3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 
มีนาคม 2563  ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร  077-950024 ทาง
เว็บไซด์ www.takrob.go.th 

     3.๒  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยต้นเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อม

ทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดี่ยวกันถ่ายไว้ไม่

เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร) และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปทุกรูป          จ านวน  3 รูป 
  (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (4)  ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกลาง

พนักงานส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  (5) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง          

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ อนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร จ านวน  1  ฉบับ 

/ (6) หนังสือรับ....... 
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   (6) หนังสือรับรองทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงาน จ านวน 1  
ฉบับ (ใช้ตัวจริง) ส ำหรับต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีทักษะ) 

 (7)  ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จ านวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ใน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 

  
          ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับให้ใช้กระดำษ A๔ เท่ำนั้น โดยให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำ
ถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 

 

    3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
    ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร           
จ านวน  ๑00  บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้  

    3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
                   (๑) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบจะไม่รับสมัคร 
หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้
ตามแต่กรณ ีหากปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในใบสมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
    (๒)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ
สมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ  
                        องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 27  
มีนาคม  ๒๕63  ณ ที่ท าการองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ และจะด าเนินการประเมินสมรรถนะ  ใน
วันที่  30 มีนาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัคร (ตามผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  

/ 7 การประกาศ.... 
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7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
7.1  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่

ได้  ภายในวันที่  31 มีนาคม  ๒๕63  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ 
  8. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร  
   8.1 ให้ผู้เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างมาถึงสถานที่สอบเพื่อ
รายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบฯ ในเวลา 08.30 – 09.00 น. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับ
การสอบฯ 
   8.2 ให้แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมสุภาพสตรีห้ามส่วนกางเกงสุภาพบุรุษ
ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ประพฤติตนเป็นสุภาพชน และห้ามสวมรองเท้าแตะ หากไม่แต่งการตามที่ก าหนดจะไม่อนุญาตให้
เข้ารับการสอบฯ 
   8.3 ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันสอบเพื่อใช้ แสดงต่อ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร   
9.1 จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบจะเรียงล าดับที่จากผู้

ได้คะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้
คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสุงก
ว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
      9.2 บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี           
แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก 

      9.3 กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ 
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง
เดียวกัน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์
ธานี อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ จะจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับในบัญชีรายชื่อ และจะได้รับการ

ท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว และหากผู้ใดได้รับการเลือกสรรรายใดได้รับการสั่งจ้างแล้วและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
แล้ว หากมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ จะน ามาเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้   
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  10 มีนาคม  2563 
 

 
       (นายสมพงค์  ยังอ้น) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ 
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ภาคผนวก ก. 

 

แนบท้าย 2  รายละเอียดเกีย่วกับการรบัสมัคร 
ตามประกาศ อบต. ตะกรบ ลงวันที ่ 10 มีนาคม 63 

ที ่ ต าแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ อัตรา
ค่าตอบแทน 

สังกัด หมายเหตุ 

1 ผู้ดูแลเด็ก 
(จ านวน  1  อัตรา) 

มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัย
ปฐมศึกษาและทักษะในงานี่จะ
ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือ
รับรองการท างานจากนายจ้างและ
หน่วยงาน 

ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือครู
ผู้ดูแลเด็กเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดู
เด็กก่อนวัยปฐมศึกษา ให้ความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม 
และสามารถจัดแนวประสบการณ์ให้
เด็กมีความพร้อมที่สอดคลอ้งกับ
พัฒนาการของเด็ก และปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

9,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(ประเภทผู้มีทักษะ) 
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ภาคผนวก ข. 

แนบท้าย 2 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
ตามประกาศ อบต. ตะกรบ ลงวันที ่ 10 มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาค ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป   
 -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕6๐   
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ปัจจุบัน  
 -  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒   
- ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง  
 
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ 2542 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
- จิตวิทยาเก่ียวกับเด็ก อายุ 3-5 ป ี
 
 ภาค  ค  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับ 

100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 คะแนน 
 
 
 
 
 

100 คะแนน 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ปรนัย 50 ข้อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ปรนัย 50 ข้อ) 

 
 
 
 

โดยการสัมภาษณ์ 

รวม 300  คะแนน  
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ภาคผนวก ค. 
แนบท้าย 2 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
ตามประกาศ อบต. ตะกรบ ลงวันที ่ 10 มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์โดยวิธีสัมภาษณ์  ดังนี้ 

 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 30  
   1.1 ความรู้ในงานหน้าที่ 10  
   1.2 ความรู้ในระเบียบราชการ 10  
   1.3 ความรู้ด้านองค์กรท้องถิ่น 10  
2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  40  
   2.1 ประวัติการท างาน 20  
   2.2 การมีส่วนร่วมในองค์กรท้องถิ่น 10  
   2.3 ความสามารถพิเศษ 10  
3.คุณสมบัติท่ัวไป 30  
   3.1 การมีทัศนคติต่อหน่วยงาน 10  
   3.2 การแต่งกาย 10  
   3.3 ไหวพริบแลการแสดงออก 10  
รวม 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


