
(ภาคผนวก ก) 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
****************************************************** 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ชื่อตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

หน้าที่และความรับผิดชอบรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
 1.  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  1  อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  - ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมส่ังสอน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทำนุบำรุง 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2.จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
  3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  6.ปฏิบัติหน้าท่ีตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
  7.ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 
  8.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 -  กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งต้อง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติ  



 3. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี  นับต้ังแต่วันท่ี ก.อบต.จ.นม. มีมติอนุมัติ (ถึงเวลาส้ินสุด
สัญญาจ้าง จะมีการพิจารณาประเมินต่อสัญญาจ้างตามความเหมาะสมต่อไป) 

 4. อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 2,000.- บาท        
รวมเป็นค่าตอบแทนท้ังส้ิน 11,400.- บาท  และสิทธิอื่นตามท่ีกฎหมายกำหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  เร่ือง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 

1.ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  1  อัตรา 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
    (ความรู้ในหลักวิชาท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของ
ตำแหน่งท่ีจะจ้าง) 
    - ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และ
สรุปเหตุผล 
    - ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา 
    - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับงาน
ตามการปฏิบัติราชการ 
 

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 
    - ทดสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะทางท่ีจะ
ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตำแหน่งท่ีสอบ 
 

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
    - โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ีจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม
และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้า
สอบ 
 

100 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
ขอบเขตเนือ้หาวิชาการประเมินสมรรถนะ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  เร่ือง  การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อ
เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  22 มิถุนายน 2565 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียน  โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตาม
ระดับตำแหน่ง ดังนี้ 

 1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  
  เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
  (2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม 
  (3) ความสามารถในการหาแนวโน้ม หรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไป ตามข้อมูล
หรือสมมุติฐาน 
  (4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคัดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
 2) วิชาภาษาไทย 
  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ      
การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา                   
ในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยชน์หรือข้อความส้ันๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ                        
การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
 3) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  (2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
  (3) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  (4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2546 
  (5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. ความรู้ความสามารถ... 
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2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตำแหน่งท่ี
สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

ท่ี ตำแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนือ้หาที่สอบ 
1 ผู้ดูแลเด็ก     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม 
    2) พระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    3) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
    4) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
    5) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)    (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตำแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ 

 

 


