
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 
******************************** 

                   ดวยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 
                   ฉะนั้น จึงอาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่ อง  หลัก เกณฑและเงื่ อนไขเ ก่ียวกับพนักงานจางของเทศบาล ลงวันที่  2 
กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
   ๑. ประเภทพนักงานจาง  ชื่อตําแหนง  และรายละเอียดการจาง 
      สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
       ๑.๑  พนักงานจางทั่วไป          
   (๑) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก   จํานวน ๑ อัตรา 
   (๒) ตําแหนง ภารโรง จํานวน ๒ อัตรา 
      คาตอบแทน จายจากงบอุดหนุน อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท 
 ๑.๒ พนักงานจางตามภารกิจ 
       (๑) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา 
 คาตอบแทน จายจากงบอุดหนุน  อัตราเดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท 
  (๒) ตําแหนง ผูชวยคร ู   จํานวน ๒ อัตรา 
 คาตอบแทน จายจากงบเทศบาล  อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-/๑๕,๘๐๐.- บาท 
  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบคัดเลือกเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังนี ้
                         ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป   
             ผูสมัครสอบซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี ้
             (๑)  มีสัญชาติไทย 
             (๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และตองไมเกิน ๖๐  ป เวนแตพนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ อายุไมเกิน ๗๐ ป  
             (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหาม
เบื้องตน  สําหรับพนักงานเทศบาล 

 
 

/(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนง... 
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 (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 
   (๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
   (๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๘ )  ไม เป นผู เ คยถู กล ง โทษให ออก  ปลดออก หรื อ ไล ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) ไม เปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอื่น  ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
                     ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                                 ผูสมัครสอบตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีกําหนด โดยมีรายละเอียดตาม ภาคผนวก ก. 
   หมายเหตุ   ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหาร
ทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น      
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่นและตองนําใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไม
เกิน  ๑  เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินมายื่นดวย 

๓.  การรับสมัคร 
                         ๓.๑ใหผูสนใจสมัครเขารับการเลือกสรร ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครดวยตนเอง         
ไดที่งานการเจาหนาที่ กองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ตั้งแตวันที่  ๘  เดือน กันยายน ๒๕6๔  ถึงวันที่  ๑๗ เดือน กันยายน  ๒๕6๔  ในวันและ
เวลาราชการ 
                         ๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
                             (๑) สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สําเนาประกาศนียบัตร ที่
แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจาก       
ผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร  จํานวน  ๑  ฉบับ 
                  ท้ังนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือ     
ขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศกึษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวนัปดรับสมัคร  
                                 (๒) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑   นิ้ว  ถายไม
เกิน ๖  เดือน  จํานวน  ๓  รูป 
                                     (๓) สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  อยางละ  ๑   ฉบับ 
                                  (๔) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน   ๑   เดือน  นับถึงวันปดรับสมัคร รับรอง
วาไมเปนโรคตองหามตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับเทศบาล 
จํานวน  ๑  ฉบับ 
                  (๕) สําเนาใบสําคัญทางทหาร ไดแก  สด.๙ และ สด.๔๓ หรือ สด.๘         
(กรณีผูสมัครคดัเลือกเปนเพศชาย)  จํานวน ๑ ฉบับ 

 
 สําเนาหลักฐานอื่นๆ... 
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                    (๖) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
 (๗) ผูสมัครตําแหนง ผูชวยครู นอกจากมีคุณสมบัติตาม (๑) ตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุสุภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน 
 (๘) พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบ
ได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๐๑ 
และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  
 ***สําเนาเอกสารที่ย่ืนในการสมัคร ผูสมัครตองลงนามรับรองเอกสารวา “สําเนาถูกตอง” 
ดวยตนเองทุกฉบับ*** 
 ***ผูสมัครใดไมยื่นหลักฐานหรือเอกสารขอใดขอหนึ่ง ไมมีสิทธิเขาสอบ*** 
 ๓.๓  คาธรรมเนียมการรับสมัคร 
                                  ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งรอย-
บาทถวน) โดยชําระพรอมยื่นใบสมัคร คาธรรมเนียมการสมัครสอบจะไมจายคืนใหผูสมัครไมวากรณีใดๆ เวนแต
มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจะจายคืนคาธรรมเนียม   
แกผูสมัครเฉพาะที่มิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 
                          ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร
จริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกลาว หาก
ตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับการเขารับเลือกสรรและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผูนั้นตั้งแตตน 
   ๔.  หลักสูตรและวิธีการสรรหา 
                        คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานจาง ของเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร จะเปนผูดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานจาง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยยึดหลักสมรรถนะที่จําเปนตองใช
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร กําหนด โดยวิธีการสอบขอเขียนและสัมภาษณ 
หรือวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม โดยแบงการสอบออกเปน ๓ ภาค ดังนี ้
       ก) ภาคความรูความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
       ข) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
       ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   (รายละเอียดตาม ผนวก ข) 
  ๕.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการสอบ และกําหนดเวลา สถานที่สอบแขงขัน 
                         ๕.๑ ภาคความรูความสามารถท่ัวไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
   เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร
โดยวิธีการสอบแขงขัน ในวันที่   ๒๑   เดือน กันยายน ๒๕6๔ โดยจะปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร และทาง www.pibuncity.go.th หัวขอ “ขาวประกาศ” หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐๔๕ –๒๕๑ ๗๙๘  ดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก)  
ในวันท่ี ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น. –  และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    
(ภาค ข) ตั้งแต เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  

      /๕.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง... 
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      ๕.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค) โดยการสัมภาษณ 
   เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จะดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(ภาค ค) ในวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  
  ๖.  หลักเกณฑการตัดสิน 
                          ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  
(ภาค ค) แตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐  
  ๗.  การประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
                       ๗.๑ การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ทุกตําแหนง ให
เรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุด และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวา
คะแนนรวมเทากัน ใหจัดลําดับผูที่คะแนนเทากัน ดังนี ้
       (ก) กรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบที่ไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป(ภาค ก) มากกวากวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
       (ข) กรณทีี่มีผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เทากัน ใหผูสอบได
คะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
       (ค) กรณทีี่มีผูสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหผูสอบได
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาอยูในอันดับที่สูงกวา 
       (ง) กรณีที่มีผูสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เทากันอีก ใหผูไดรับเลข
ประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
        ๗.๒ การขึ้นบัญชีผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรร ใหข้ึนบัญชีสํารองผูสมัครไวกําหนด
ระยะเวลา ๑ ป เพ่ือทดแทนกรณีผูลาออกไดแก 
        ๑) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือเปนพนักงานจาง ภายในวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด ทั้งนี้
เปนความรับผิดชอบของผูสมัครเอง ที่ตองทราบการประกาศผล วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว 
        ๒) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ ์
        ๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลา ที่จะเริ่มจาง 
  ๘.  การจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
      ๘.๑ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจะจางผูผานการสรรหาและเลือกสรรตามลําดับที่ ที่ได
ขึ้นบัญชีไว 
      ๘.๒ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจะจางผูผานการสรรหาและเลือกสรรตามขอ ๘.๑        
ก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีแลวเทานั้น 
      ๘.๓ ถาผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดและถึงลําดับที่ ที่จะไดรับการจาง มีคุณวุฒิ
การศกึษาสูงกวาที่ไดรับการจัดจางตามประกาศรับสมัครนี้ จะนํามาใชเพื่อเรียกรองสิทธิ์ใดๆเพื่อประโยชนของ
ตนเองมิได 
      ๘.๔ ผูที่ไดรับการขึ้นบัญชีเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ ใหยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร ได คือ  
       (ก) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์เขารับการจางในตําแหนง พนักงานจาง 
       (ข) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจางภายในเวลา เวนแตมีเหตุจําเปนและไดมีหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนใหทราบไมนอยกวา ๓ วัน นับแตวันที่ทางไปรษณียรับลงทะเบียน 
       (ค) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามปกติตามที่เทศบาลกําหนดเวลาไว 
 

/พนักงานจาง จะตอง... 
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                  พนักงานจาง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานีกอน จึงทําสัญญาจางได โดยทําสัญญาจางคราวละไมเกิน ๑ ป สําหรับพนักงานจางทั่วไป และ
คราวละไมเกิน ๔ ป หรือตามวงรอบของแผนอัตรากําลัง ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ สําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ  
                                         ประกาศ ณ  วันที่   ๓๑     เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   
      

                                            (นางสาวศิริมาเมธวดี  ศิรธนิตรา) 
                                                             นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร 
 
  



ภาคผนวก ก. 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงผูเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

แนบทายประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  ลงวันท่ี    ๓๑    สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ตําแหนงประเภท พนักงานจางท่ัวไป  ประเภทบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา 

ชื่อตําแหนง  ภารโรง 

สังกัดหนวยงาน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานโพธิ์กลาง) กองการศึกษา 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

  เปด – ปด สํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพยสินของทางราชการมิให

สูญหายหรืองานอื่นใดที่เก่ียวของและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

  เปด – ปด สํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพยสินของทางราชการมิให

สูญหายหรืองานอื่นใดที่เก่ียวของและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  ๑. ไมจํากัดคุณวุฒิ 

  ๒. ไมจํากัดเพศ 

  ๓. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ มีความรูทางชางไม ชางปูน ที่จะ

ซอมแซมดูแลครุภัณฑได 

ระยะเวลาการจาง 

  ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน ๑ ป 

อัตราคาตอบแทน 

  ๑.ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท 

  ๒.ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท 

............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

ตําแหนงประเภท พนักงานจางท่ัวไป 

ชื่อตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  

สังกัดหนวยงาน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  กองการศึกษา 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติหนาที่เลี้ยงดูเด็กกอนวัยประถมศึกษา (อายุระหวาง  ๓ – ๕ ป) ใหมีความรูความประพฤติ

และความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญาเพื่อเตรียมความพรอมที่จะเขารับการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาตอไป    

  อบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยประถมศึกษา (อายุระหวาง  ๓ – ๕  ป) แทนบิดามารดาหรือผูปกครอง

ของเด็ก 

     ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวของ  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

  รับผิดชอบเปนผูชวยผูดูแลเด็กปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ ดูแลความเรียบรอย  

ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนใหความรูเบื้องตนแกเด็กกอนประถมศึกษา  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่ไดรับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   ๑.  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ  และไมเกิน ๖๐ ป 

   ๒.  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ขึ้นไป

สําหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย  ปริญญาตรีทางการศึกษาอ่ืน  ปริญญาสาขา

อ่ืนๆ  อนุปริญญา  จะไดรับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกําหนดและตองเปน

ผูที่มีความรูความสามารถตามเกณฑของคณะกรรมการฯ กําหนด (ตามเอกสารกําหนดวิธีการสรรหาและ

เลือกสรร) 

   ๓.  ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

   ๔.  มีสุขภาพแข็งแรง 

   ๕.  มีสุขภาพจิตดีตองไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนผูติดยาเสพติด 

   ๖.  มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางดานจิตใจอารมณ สังคม มีความตั้งใจ 

   ๗.  มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความตั้งใจ

จะปฏิบัติงานดวยความรัก  ความออนโยนเอ้ือตอการเลี้ยงดูเด็กไดอยางเหมาะสม 

   ๘.  เปนผูทีม่ีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

   ๑.  สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได 

   ๒.  สามารถสอนดานพัฒนาการเด็กได 

   ๓.  สามารถจัดโภชนาการสําหรับเด็กได 

   ๔.  มีความรูความสามารถเก่ียวกับตําแหนงผูดูแลเด็ก 

   ๕.  มีไหวพริบ ปฏิภาณที่ดี  แกไขปญหาเฉพาะหนาและระยะยาวไดดี 

 

 

 



-๓- 

ระยะเวลาการจาง 

   ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน ๑ ป 

อัตราคาตอบแทน 

   ๑.ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐.- บาท 

   ๒.ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท 

..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๔- 

ตําแหนงประเภท  พนักงานจางตามภารกิจ  บุคลากรสนับสนุนการสอน 

ชื่อตําแหนง    ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    

สังกัดหนวยงาน   โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานโพธิ์กลาง) กองการศึกษา 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  

   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานเบื้องตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่

ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติใน

ดานตางๆ ดังนี ้

  ดานการปฏิบัติการ 

  ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ไดแก การรับ – สงหนังสือ การลงทะเบียนรับ

หนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และการพิมพเอกสาร 

จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปดวยความ

สะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได  

  ๒.จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกตอการคนหา 

และเปนหลักฐานทางราชการ 

  ๓.รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงานขอมูลจํานวน

บุคลากร เอกสารอ่ืนๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสําหรับใชเปนหลักฐาน

ตรวจสอบได 

  ๔.ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารทั้งหมด ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 

  ๕.จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือแจงให

หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆตอไป 

  ๖.ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน เชน การจัดเก็บ

รักษา การเบิกจายพัสดุครภุัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอมใชงานอยูเสมอ  

  ๗.การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน(ธรรมาภิบาล) และ

เอกสารที่เก่ียวของกับการตรวจ เพ่ือนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  ๘.จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการประชุมเปนไป

ดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

  ๙.จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับการประชุม การฝกอบรมสัมมนา 

นิทรรศการ และโครงการตางๆเพ่ือใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตางๆอยางมี

ประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา 

  ๑๐.ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 

เพ่ือใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร 
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  ๑๑.อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรื่องการประชุม 

และการดําเนินงานตางๆตามที่ไดรบัมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลาและวัตถุประสงค 

  ๑๒.ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆกฎหมายและระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับงานสาร

บรรณ งานธุรการงาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ งาน

ประชาสัมพันธ และงานประชุม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  ดานการบริหาร 

  ๑.ใหความปรึกษาแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ และหนวยงานตางๆที่

เก่ียวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

  ๒.ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหการ

ปฏบิัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 

  ๓.ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอไป 

  ๔.ผลิตเอกสารตางๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่

เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ข้ึนไปทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศกึษาวิชาการคอมพิวเตอรไมนอยกวา ๖ หนวยกิจหรือผานการอบรมทางดานการใช

คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ

หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง 

   

อัตราคาตอบแทน 

  -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   อัตราเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท 

  รวมเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 

ระยะเวลาการจาง 

  สัญญาจางคราวละไมเกิน ๔ ป หรือตามวงรอบแผนอัตรากําลัง ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

…………………………………………………….. 
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ตําแหนงประเภท พนักงานจางตามภารกิจ 

ชื่อตําแหนง  ผูชวยคร ู

สังกัดหนวยงาน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานโพธิ์กลาง)  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดการเรียน การสอน การสงเสริมการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนา

ผูเรียน อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาตนเอง และ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคบับัญชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

 ๑. ดานการจัดการเรียนการสอน 

     ๑.๑ นําผลการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู มาใชในการ

จัดทํารายวิชาและออกแบบหนวยการเรียนรู 

     ๑.๒ ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะ 

ประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตร 

     ๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู อํานวยความสะดวกในการเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูดวยวิธิการท่ี

หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

     ๑.๔ เลือกและใชสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู ที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

     ๑.๕ วัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับตัวชี้วัดและ

จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 

     ๒.๑ จัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผูเรียน 

     ๒.๒ ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียนรายบุคคล 

เพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

     ๒.๓ อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมที่ดีงาม 

 ดานการพัฒนาตนเอง 

     พัฒนาตนเองเพ่ือใหมีความรู ทักษะ ดวยวิธีการตางๆอยางเหมาะสม และมีสวนรวมในชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีจิตวิญญาณความเปนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือศึกษาสาขาศึกษาศาสตร หรือทางอ่ืน ที่ ก.จ.  ก.ท. 

หรือ ก.อบต. กําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี ้ตามวิชาเอก (ตามรายละเอียดแนบทายภาคผนวก ก) 

 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออก

ใหเพ่ือปฏิบัติหนาที่สอน 
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อัตราคาตอบแทน 

      ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ป ตอจากคุณวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศกึษา ตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราคาตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท  

      ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดใหไดรับเงินเดือนในหลักสูตร ๕ ป ไดรับอัตราคาตอบแทนเดือนละ 

๑๕,๘๐๐.- บาท 

ระยะเวลาการจาง 

      ระยะเวลาการจางมีกําหนดคราวละ ไมเกิน ๔ ป  หรือตามวงรอบแผนอัตรากําลัง ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๔ – 

๒๕๖๖  

................................................. 
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รายละเอียดแนบทายภาคผนวก ก 
รายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
สมัครสอบแขงขันพนักงานจาง  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานโพธิ์กลาง) 

................................................ 
       1.  กลุมวิชา/สาขา/วิชาเอก คอมพิวเตอร  ตําแหนง ผูชวยคร ู ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบไดข้ึนไป 
สาขาวิชาเอก 

(1) คอมพิวเตอร (1๒) อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร   
(2) วิทยาการคอมพิวเตอร    (1๓) คอมพิวเตอรศึกษา  
(3) คอมพิวเตอรธุรกิจ     (1๔) ธุรกิจคอมพิวเตอร 
(4) วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร    (1๕) ระบบสารสนเทศ 
(5) วิศวกรรมคอมพิวเตอร    (1๖) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(6) ศาสตรคอมพิวเตอร    (1๗) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(7) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร    (1๘) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร 
(8) วิทยาการคอมพิวเตอร    (๑๙) คอมพิวเตอรและสถิติ 
(9) ทางวิทยาการคอมพิวเตอร    (๒๐) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(๑๐) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ   (๒๑) เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
แขนงวิชาคอมพิวเตอร     (๒๒) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใด 
(๑๑) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร   วิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกขอ ๑– ๒๑ 

     2.  กลุมวิชา/สาขา/วิชาเอก ดนตรี   ตําแหนง ผูชวยครู  ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบไดขึ้นไป      สาขา
วิชาเอก 

    (1) ดนตรีศึกษา         
    (2) ดนตรีคีตศลิปไทยศึกษา            
    (3) ดนตรีคีตศลิปสากลศึกษา           
    (4) ดนตรีไทย          
    (5) ดนตรีสากล          
    (6) ดุริยางคศาสตร       

(7) ดุริยางคศิลปศึกษา                               
(๘) ดุริยางคสากล 
(๙) ดุริยางคไทย  

................................................................. 

    

      

         

       

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 
หลักสูตรและวิธีการสรรหา 

 โดยจะสอบภาคความรูความสามารถทัวไป (ภาค ก)และภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง (ภาค ข) กอน แลวจึงใหผูสอบผานความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาครูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ตามเกณฑในประกาศรับสมัครแลว มีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตําแหนงประเภท พนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ (ยกเวนตําแหนง ภารโรง) 
  

๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  

1.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  
  เปนการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผลในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจัดประเด็นในขอความหรือเรื่องราว 
  (2) ความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เชน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 เปนตน 
  (3) ความสามารถในการหาแนวโนนหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมุติฐาน 
  (4) ความสามารถในการวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน เชน สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตางๆ 
การคดิสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เปนตน 
๑.2 วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เปนการทดสอบความรูพ้ืนฐานที ่
    เก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการในเรื่องดังตอไปนี ้
  (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
  (๒) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
  (๓) พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานายใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และที่แกไขถึงปจจุบัน 
  (3) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  (4) พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  (๕) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  (๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๑.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม  20 คะแนน) 
          เปนการทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการอานจับใจความการสรุปความ   
การตีความ การขยายความจากขอความสั้นๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ 
จากคํา หรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดคํา การแตงประโยคและคําศัพท 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม  ๒0 คะแนน) 
          เปนการทดสอบความรูและความสามารถภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน ทางการอาน การสรุปความ   
การตีความ และความเขาใจสาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน 
 
 

 
 
 
 

 



๒ 
 

๒. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 เปนการทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของตําแหนงที่สมัครสอบ
โดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังตอไปนี ้

     ที่ ตําแหนง ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

     ๑  ภารโรง ทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน  โดยการทดสอบ
ความรูความสามารถความชํานาญและทักษะ(แบบปรนัยและปฏิบัติ) 
ดังนี้ 
(๑) ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๒) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(๓) ทดสอบความรูทางชางไม 
(๔) ทดสอบความรูทางชางปูน 
(๕) การซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ 

  ๒ ผูดูแลเด็ก ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 
(๒) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2542 
(๓) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ. 2546 
(๔) จิตวิทยาเก่ียวกับเด็กอาย ุ3-5 ป 
(๕) ความรูเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
(๖) ความรูความสามารถเก่ียวกับงานที่ปฏิบัต ิ
 

๒ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๔. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๕. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร (การบันทึกขอมูล) 
๖. ความรูเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป 
๗. ความรูเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหนงที่
สมัครสอบ 
 
 

   ๓ ผูชวยคร ู ๑. ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 
  ๑.๑ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติม 
  ๑.๒ พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๑.๓ พ.ร.บ.การจัดการศกึษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  ๑.๔ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  ๑.๕ หลักการสอนที่เนนการสอนคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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     ที่ ตําแหนง ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

๔ ผูชวยคร ู   1.6 จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว 
  1.7 การพัฒนาผูเรียน 
  1.8 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  1.9 การวิจัยทางการศึกษา 
  1.10 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.11 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  1.13 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนงผูชวยคร ู 
2. ความรู ความสามารถ เกี่ยวกับกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขา 
วิชาเอกท่ีสมัครสอบ 
3. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ
ของความเปนครู มาตรฐานวิชาชีพ ทางการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.1 พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
  3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
        3.2.1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
        3.2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
        3.2.3 มาตรฐานการปฏิบัติตน 
  3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณของความเปนคร ู
  3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                     
 
 



๔ 
 

๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เปนการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม     
กับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ     
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขารับผูรวมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผูเขาสอบ 

............................................................. 


