
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

      ---------------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน  9  ตำแหน่ง 17  อัตรา   ดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
๑.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ไป          จำนวน 1  อัตรา 

  2) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา           จำนวน  1 อัตรา 
  3) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทคุณวุฒิ)          จำนวน 1 อัตรา 
  4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            จำนวน 1 อัตรา 
  5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา           จำนวน 3  อัตรา 
  6) พนักงานขับรถยนต์             จำนวน 1 อัตรา 
 1.๒ พนักงานจ้างท่ัวไป 

  1) พนักงานดับเพลิง                   จำนวน 1 อัตรา 
  2) คนสวน                   จำนวน  1 อัตรา 
  3) คนงานทั่วไป             จำนวน 7 อัตรา 
  รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย

ประกาศนี้  
๒. คุณสมบัติทั่วไป   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตำ่กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
สำหรับพนักงานส่วนตำบลกำหนด ดังนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/(5)ไม่เป็น... 
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(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

       (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิน่ คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิน่ 
                 (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
       (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน่ 
               สำหรับพระภิกษุสามเณรไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างได ้
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ

รับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี ้
 ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ แบบใบสมัคร 

ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่  สำนักงานปลัด ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบล            
บางเสาธง เลขที่ ๑๐๑ หมู่  ๗ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๐๗-๑๖๗2-๓ ต่อ 115 
  ๓.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8  -  16  มีนาคม  2564 (ในวันและ
เวลาราชการ) 

 
 
 
 

/3.3เอกสารหลักฐาน... 
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๓.๓ เอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการรบัสมัคร 
 ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริง
และสำเนารับรองความถกูต้องอย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 

๑) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนที่จะใช้          
สมัครสอบ **กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็น
ภาษาไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ**  

๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ สกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูป
ถ่ายทุกรปู 

๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงาน

รฐัวิสาหกิจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๖            
ซึ่งไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
            ๖) เอกสารอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี)       
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด 
ใหถ้ือว่าการรบัสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ 

    องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ              
ใน วันศุ กร์ที่   19   มีน าคม  2564  ณ   องค์ การบริหารส่ วนตำบลบางเสาธงทางเว็บ ไซ ต์               
องคก์ารบริหารส่วนตำบลบางเสาธง หรือ Facebook : อบต.บางเสาธง 

 
 
 
 

/5.หลักเกณฑ์... 
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      ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบทา้ยประกาศนี้ 

๖.หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได ้
๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนน

สอบที่ได้ ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน  ๒๕64  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร 
ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  การทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ให้ทำเป็นสัญญามีกำหนดไม่ เกินระยะเวลาตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ที่กำหนดไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังตามโครงสร้างที่เหมาะสม
และควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามลำดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรได ้และจะต้องจัดทำสัญญาค้ำประกนั สำหรับพนักงานจ้างตามภารกจิ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  - ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนซึ่งดำรงตำแหน่ง
หรือเทียบตำแหน่งได้ไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรดังกล่าวในรูป           
ของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ              
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ที่ อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และโปรดแจ้ง
คณะกรรมการดำเนินการการสรรหาและเลือกสรรทราบ เพ่ือจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.๒๕64 
 
         
 
              (นายเกษม แซ่ลี้) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้สมัครจะต้องมคีุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ 
- ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)(รหสัตำแหน่ง 01) 

    ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    
  สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหาร 
ราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา 
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติการรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและ 
งานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม             
ทางวิชาการ และรายงานอ่ืน ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะ 
งานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานบริหารอาคาร  
สถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติงานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ 
เกี่ยวข้อง 

คุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. , ก.ท. 

หรือ ก.อบต. รับรอง 
   2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ 

วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ 
ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

   3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชา 
การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ 
สาขาวิชาที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
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- ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ประเภทผูมี้คุณวุฒิ)(รหสัตำแหน่ง 02) 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามที่ 

ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนว 
การศึกษาและอาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ 
วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดทำ 
มาตรฐาน สถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์            
วิจัยทำ ความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ย วกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา                
การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล              
ดำเนินการและแก้ไขปัญหา ขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะ            
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทำหน้าที่จัดทำแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ 
งานการศึกษาปฐมวัยและ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน               
ที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้  

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได ้

 
 

/-ชื่อตำแหน่ง... 
 
 



- 7 - 
 
 
 

 - ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) (รหัสตำแหน่ง 03) 
   ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    

  สายงานการสอน มีลั กษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่ม
นิสัยให้ผู้เรียน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การปฏิบัติงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุ
สภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/-ชื่อตำแหน่ง... 
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- ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)(รหสัตำแหน่ง 04) 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ งานทางการพัสดุทั่ วไปของส่วนราชการ              

ซ่ึงมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุการเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุการแทงจำหน่ายพัสดุที่           
ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน            
ที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  

เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค            
เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล 
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ            
ตำแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค 
เขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล 
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ             
ตำแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค            
เขียนแบบ วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล 
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ            
ตำแหน่งนี้ได ้

 
 

 
 
 
 
 

/-ชื่อตำแหน่ง... 
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- ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดโคลน,รถขยะ,รถดูดฝุ่น) 
(ประเภทผู้มีทักษะ)  (รหัสตำแหน่ง 05) 
    ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    
   ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และดูแลให้พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ รายงาน
ข้อขัดข้องเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี  
และรอบคอบปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบัตงิานอืน่ ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ๑) มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี 
  ๒) ได้รับอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับรถ ประเภท ๒) 

๓ ) มี ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบั ติ ง าน ในหน้ าที่ และมี ความรู้ ใน เรื่ องใน                  
การขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีหนังสือรับรองประกอบอาชีพในตำแหน่งพนักงาน
ขับรถ (ใบอนุญาตขับรถ ประเภท ๒) ของหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการ 

 

- ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (ประเภทผู้มีทักษะ) (รหัสตำแหน่ง 06) 
  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    

  ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้
รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 1)  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการขับรถยนต์ 

  2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ตรงตามกฎหมาย
กำหนด 
  3) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ใน เรื่อง การขับรถยนต์
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีหนังสือรับรองประกอบอาชีพในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงานเอกชนหรือ
หน่วยงานราชการ 

 

 

 

/พนักงานจ้างทั่วไป... 

 



- 10 – 

 

2. พนักงานจ้างทั่วไป 
    ผู้สมัครจะตอ้งมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ 

 - ชื่อตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (รหัสตำแหน่ง 07) 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิงประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถดับเพลิงหรืองานอ่ืนที่ใดทีเ่กี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยา
เคมีต่าง ๆ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง
ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให ้

- ชือ่ตำแหน่ง คนสวน (รหัสตำแหน่ง 08) 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ  สวนดอกไม้หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

            คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
     มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
- ชือ่ตำแหน่ง คนงานทั่วไป   (รหัสตำแหน่ง 09) 

        ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
        ปฏิบัติงานที่ตอ้งใช้แรงงานทั่วไปและงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
       มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 
 
 
 

/หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.ความรู้ 
  1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
    2.1 มีทักษะเฉพาะตำแหน่ง 
    2.2 มีความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
 
3. คุณสมบัตสิ่วนบุคคล 
   3.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   3.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิญาณไหวพริบ 
   3.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
   3.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    

 
100 

 
 

50 
50 

 
 

25 
25 
25 
25 

 
โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 

 
โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 

 
 

โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์ 

รวม 300  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่  1  มีนาคม  2564 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  (ประเภทผูมี้คุณวุฒ)ิ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้คว ามสามารถทางวิชาการ               
ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การ
กำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1)  ระยะเวลาการจ้าง  1  มิถุนายน 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕67  
  2)  อัตราว่าง     1    อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  15,000.- บาท  
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ        
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
โดยอนุโลม 

 

2. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ประเภทผูมี้คุณวุฒ)ิ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ           
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ 
ได้รับมอบหมาย  

1)  ระยะเวลาการจ้าง  1  มิถุนายน 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕67 
  2)  อัตราว่าง     1    อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  15,000.- บาท  
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ    
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใน            
การเดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตำบลโดยอนุโลม 

 
 

 
/3.ชื่อตำแหน่ง... 
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3. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่หลักเก่ียวกับการจัดประสบการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม การพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  1)  ระยะเวลาการจ้าง  1  มิถุนายน 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕67 
  2)  อัตราว่าง     1    อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  15,000.- บาท  
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม 

4. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ(ประเภทผูมี้คุณวุฒ)ิ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1)  ระยะเวลาการจ้าง  1  มิถุนายน 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕67 
  2)  อัตราว่าง     1    อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  9,400.- บาท (วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.) 
       ค่าตอบแทน  10,840.- บาท (วุฒิการศึกษา ระดับ ปวท.) 
       ค่าตอบแทน  11,500.- บาท (วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.) 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใน            
การเดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตำบลโดยอนุโลม 

 
 
 
 

/5.ตำแหน่ง... 
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5. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทกัษะ) 
     หน้าที่ความรับผิดชอบ 

   ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง  และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 1)  ระยะเวลาการจ้าง  1 มิถุนายน 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕67  
  2)  อัตราว่าง     3    อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  9,400.- บาท 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
โดยอนุโลม 

6. ชือ่ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้ม ีทักษะ) 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1)  ระยะเวลาการจ้าง  1  มิถุนายน 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕67 
  2)  อัตราว่าง     1    อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  9,400.- บาท   
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
โดยอนุโลม 

ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  

     หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  ช่วยเหลือในการดับเพลิงประจำรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับ
รถบรรทุกน้ำหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 

1)  ระยะเวลาการจ้าง  16 เมษายน  2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕64  
  2) อัตราว่าง     1   อัตรา 
  3) ค่าตอบแทน  9,000.- บาท 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม 

/2.ตำแหน่ง... 
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2.ตำแหน่ง  คนสวน 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ หรืองานอ่ืนใดที่

เกีย่วข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 1) ระยะเวลาการจ้าง  16 เมษายน  2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕64 
2) อัตราว่าง     1  อัตรา 

  3) ค่าตอบแทน  9,000.- บาท 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
โดยอนุโลม 
 

3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  
      หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามทีผู่้บังคบับัญชามอบหมาย 
 1) ระยะเวลาการจา้ง  1 พฤษภาคม  2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕64  
2) อัตราว่าง     7  อัตรา 

  3) ค่าตอบแทน  9,000.- บาท 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม 
 
 

 

  
 
 
 

/ภาค ผนวก ข... 
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ภาคผนวก  ข 

หลกัสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

--------------------------------------- 

 1. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทุก
ตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งออกเปน็ 3 ภาค ดังนี้ 
  1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
        ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ 
ความสามารถและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณป์ัจจุบัน 
  - วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้จับประเด็นใน
ข้อความ เรื่องราวตลอดจนในวิเคราะห์เหตุการณ์ สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงให้หาแนวโน้ม 
ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล สมมติฐาน ให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้าน
ต่างๆ ทีเ่ป็นปัจจุบันในการตอบแบบทดสอบ 
  - วิชาภาษาไทย 
  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความตีความจากข้อความสั้นๆ 
หรือจากบทความตลอดจนทดสอบให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ  

- วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
การทดสอบความพ้ืนฐานที่เก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
3.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
3.4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
3.6 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  
3.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           

พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) 
 

/3.10พระราชบัญญัติ.. 
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3.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ            
พ.ศ. ๒๕๕๘  

3.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.2 ภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน)  

เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่ 
สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้  

          
ที ่ ตำแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
 

1 
 

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540  
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
4. ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
5. ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม)  
6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัด 
ระบบงาน  
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตำแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 



 
2 

 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม อัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
4. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551  
5. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
6. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบการศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย  
7. ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  
8. ความรู้ ในการวางแผนการศึกษา การจัด
พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และ จัดทำมาตรฐาน
สถานศึกษา  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตำแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
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ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทคุณวุฒิ)   

 
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
    1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม)  
    1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
    1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว   
    1.4 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
    1.5 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์
และการจัดการ เรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
    1.6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
     1.7 การพัฒนาผู้เรียน  
     1.8 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
     1.9 การวิจัยทางการศึกษา  
     1.10 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  
๒. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขา วิชาเอก ให้ทดสอบเกี่ยวกับความรู้
ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
   3. ความรู้  ความ เข้ าใจ เกี่ ย วกับคุณ ธรรม 
จริยธรรม และ  อุดมการณ์ ของความเป็นครู  
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
  4. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตำแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
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ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  

 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         
พ.ศ. 2560 
6. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ” ของ ตำแหน่งที่สมัครสอบ 

 
5 

 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับ
รถยนต์ 

 
1. ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่
สมัครสอบคัดเลือก 
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก 
3. ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ 
 

 
6 

 
พนักงานดับเพลิง 

 
1) ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่
สมัครสอบคัดเลือก 
2) ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ดับเพลิง 
และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้ 
- ทดสอบวิ่ง (500 เมตร/ภายใน 3 นาที) 
- ทดสอบลุกนั่ง (40 ครั้ง/ภายใน 2 นาที) 
- ทดสอบวิดพื้น (35 ครั้ง/ภายใน 2 นาที) 
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 1.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทุก
ตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทาง
อ่ืนของ ผู้เข้าสอบและจากสัมภาษณ์ เช่น ความรู้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ใน
การรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคต ิจริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิญาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 


