
 
  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เพ่ือ
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน 

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙                  
แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหาร               
ส่วนตำบลนางตะเคียน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
       พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก    สังกัดกองการศึกษาฯ     จำนวน  1  อัตรา 
       อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป 
   ค่าตอบแทน    เดือนละ  15,000.-  บาท 

  2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติระยะเวลาการจ้างและ 
ค่าตอบแทนที่จะได้รับตามผนวก ก.แนบท้ายประกาศนี้ 
  3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
   3.1 คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ 4 
ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2547 ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับ
พนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 
    ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  /(5). ไม่เป็นผู้ .... 
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  (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ     
   3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ 
   (2) ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
   (3) 
 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่สอน 

 4.  การรับสมัคร 
   ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่  
1 – 13 กรกฎาคม 2564  ใน วันและเวลาราชการ  สอบถามได้ที่ เบ อร์ โทรศัพท์  034 -770 -601  
ต่อ 101 
   4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการรับสมัคร 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว 
     (ถ่ายครัง้เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน)     จำนวน ๓ รูป 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา    จำนวน 1 ฉบับ 
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา   จำนวน 1 ฉบบั 
(๔) สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)   จำนวน 1 ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ 
(6) ใบประกอบวิชาชีพครู      จำนวน 1 ฉบับ 
(7) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน     จำนวน 1 ฉบับ 
(7) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี) 
 
 
 

/4.3 เงื่อนไขการ.... 
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   4.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่ าง ๆ            
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้  หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ ใช้ประกอบการสมัคร                      
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จะถือว่าขาดคุณสมบัติ       
มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่สั่งจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้างตามแต่กรณีและผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได ้
 4.4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่ งละ 
100.- บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

  5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรรในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม และ ทางเว็ปไซต ์ www.nangthakean.go.th 

   

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ด้วยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม(รายละเอียดภาคผนวก ก.) 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๖๐  

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
   ๘ .๑ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่  21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕64              
เวลา ๐9.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๘.๒ การแต่งกายในวันสอบ 
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น 

สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
๒. นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบ มาแสดงตนในวันสอบ 
๓. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือ 

เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
๔. ต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่หากผู้ใดไม่ปฏิบัติ 

ตามระเบียบเกีย่วกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  

 
/9. การประกาศ.... 
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๙. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 30 เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ทีท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ตำบลนางตะเคียน อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และทางเว็ปไซต์  www.nangthakean.go.th 

๑๐. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 60 จะเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีผู้ที่สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็น  ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า 

๑๐.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ 
ขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการ 
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๐.๓ กรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง 
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่
ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

๑๑. การยกเลิกบัญชี 
๑๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 
๑๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในวัน 

เวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
แจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันนับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

๑๑.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดวันเวลาที่แต่งตั้งใน 
ตำแหน่งที่สอบได้ 

๑๒. การทำสัญญาจ้าง 
๑๒.๑ ผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น 

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงครามแล้วและองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนมี
งบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการจ้าง 

๑๒.๒ ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดและถึงลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งม ี
วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้จะนำมาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได ้
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องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังกล่าวในรูป
ของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถความเสมอภาคและความเป็นธรรมอย่าหลงเชื่อหรือยอมเสีย
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใด
เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรได้ทราบเพื่อจักได้ดำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
                                                           
 

 (นายสมจิต    จริยประเสริฐสิน) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563  
ลงวันที่  22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564           

.................................................................................. 
ชื่อตำแหน่ง    ผู้ช่วยหัวหน้าศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  
สังกัด  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดำเนินงานใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ช่วยวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

3. ช่วยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวบการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และการวัดประเมินผลการศึกษา 

4. จดัทำภาะรงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง 

5. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก 
7. เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย การ

พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์เฉพาะสาชาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรอื
การศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดตำแหน่งเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี 

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี 

   
  
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข. 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2564 
.................................................................................. 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ (ทั้งหมด 3 ภาค ภาคละ 100 คะแนน รวม 300 คะแนน) โดยแบ่งหลักสูตรและวิธีการสรรหาและ 
เลือกสรรฯ ดังนี้ 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทัว่ไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ.2546 
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6. ความรู้ทัว่ไป ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม 

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
3. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี วิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา 
4. มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
6. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
7. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
8. การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
9. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
10. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 
ภาค ค. เลือกสรรโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. ความรูข้องบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
3. คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 
 

 


