
 
                                          
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลไม้เรียง 
เรื่อง   รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

……………………………………………………… 

  ด้วยเทศบาลต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะด าเนินการสรรหาและเลื อกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 อัตรา อาศัยอ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 
2547 หมวด 4 การสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลต าบลไม้เรียง จึงประกาศรับสมัคร
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  (1) ต าแหน่งที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรร 
       1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    - ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภททักษะ) สังกัดกองการศึกษา  จ านวน  1  อัตรา 

  (2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
       2.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
   ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ          
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล 
   (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่            
ในพรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
             2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
     ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล 
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าว
จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
ระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 

/หน้าที่และ... 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      1.1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      1.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
      1.3 ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      1.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
      1.5 ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  (3) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตน เองได้ ตั้งแต่ วันที่            
26 สิงหาคม ถึงวันที่  6 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)                      
ณ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  ส านักงานเทศบาลต าบลไม้เรียง  เลขที่ 12  หมู่ที่ 8   ต าบลไม้เรียง       
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -7567-1263-4       
ในวันและเวลาราชการ 
      3.1 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่แสดงความรู้หรือทักษะเฉพาะบุคคล  จ านวน  1  ฉบับ 
   (2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว หรือ ¾ ซ.ม.          
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1 ปี  จ านวน  3  รูป  และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่าย
ทุกรูป 
   (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   (5) หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
   (6) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อ ตามที่ ก.ท. ประกาศก าหนดไว้ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน  1  เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
   (7) เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบส าคัญการสมรส/หย่า เป็นต้น 
  ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ถ่ายส าเนากระดาษขนาด เอ4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง
ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย (ยกเว้นข้อ (2) และ (6) 

    3.2 วิธีการสมัคร 
   (1) ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลไม้เรียง 
   (2) ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครตามที่ก าหนด 
    

/(3) เจ้าหน้าที่... 
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(3) เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วจะมอบ

บัตรประจ าตัวให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาบัตรประจ าตัวนี้ไว้ตลอดการสรรหาและเลือกสรร และ      
ต้องน ามาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
       
       3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ            
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่น และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
   ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่       
ที่ก าหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัคร 
จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

  (4) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
       ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  (5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
สรรหาและเลือกสรร ดังนี้.- 
       4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานทีใ่นการสรร
หาและเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไม้เรียง และ        
ทางเว็บไซต์ www.mairiang.go.th ในวันที่ 17 กันยายน 2564 
                4.2 ก าหนดการสรรหาและการเลือกสรร  ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลไม้เรียง (ชั้น 2)  ดังนี้ 

- ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายงานตัวต่อคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่เวลา 
08.30 น. – 09.00 น. ถ้าไม่มาตามก าหนดเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
และจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 

1) สอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา 09.00 น. – 10.30 น.  
2) สอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (ทักษะ) เวลา 10.30 น. – 

12.00 น.  
3) สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์และทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ

ทดลองปฏิบัติจริง หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม) (ภาค ค.) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 

/4.3 หลักสูตร... 
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      4.3 หลักสูตรวิธีการสรรหาและเลือกสรร แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน 
ไดแ้ก่ 
   1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
       - ทดสอบความรู้ ความสามารถท่ัวไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
   2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
       - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
         โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
   3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)   100  คะแนน 
       - ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเฉพาะ
บุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติจริง หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยจะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม         
ในต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ความ
ตั้งใจในการท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ 
 

  (6) เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรนั้น ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม         
กับต าแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัคร     
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อน เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับทีสู่งกว่า  
 

  (7) เงื่อนไขการจ้าง 
       7.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร มีคุณสมบัติ    
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัคร  
ไม่ถูกต้องครบถ้วน เทศบาลต าบลไม้เรียง จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ      
การสรรหาและเลือกสรรได้ 
      7.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัครฯ จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง 
      7.3 เทศบาลต าบลไม้เรียง จะท าสัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ในต าแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก (ประเภททักษะ) ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด                   
นครศรีธรรมราชแล้วเท่านั้น 
 

  (8) หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย
ประกาศนี้) 
 

/(9) การประกาศรายชื่อ... 
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(9) การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ 
     9.1 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลไม้เรียง และทางเว็บไซต์ www.mairiang.go.th  ในวันที่ 24 กันยายน 2564 
       9.2 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่
สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อน เป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า  
       9.3 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เทศบาลจะขึ้นบัญชีเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่     
วันประกาศขึ้นบัญชีในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ มาเป็น
พนักงานจ้างได้ โดยผู้ผ่าน    การเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไว้จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ตนเองมิได้ 
 

  (9) ค่าตอบแทน 
        9.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภททักษะ) 
     - ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 
 

  (10) ระยะเวลาการจ้าง 
       - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี 

     - ท าสัญญาจ้างเมื่อมีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา     
ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยเริ่มสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2565 ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2564 – 2566) มีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง (ถ้าผ่านการประเมินมีสิ ทธิต่อสัญญาจ้าง              
ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง)  

     
ประกาศ  ณ  วันที่   18   สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

 

 
(นายณัฏฐพงค ์ มีพัฒน์) 

นายกเทศมนตรีต าบลไม้เรียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mairiang.go.th/


 
 

 
ภาคผนวก ก. 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลไม้เรียง 
ลงวันที่  18  สิงหาคม  2564 

เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
--------------------------------------------------- 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภททักษะ) 
 

 

ล าดับที่ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

 

วิธีการประเมิน 

1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
2 ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 100 โดยทดสอบทักษะประสบการณ์     

และการสัมภาษณ์ 
รวม 300  

 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย (4 ตัวเลือก) ความรู้ วิชา และ
ระเบียบกฎหมายในการสอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
  3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
  4. การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
  5. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 
  6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

7. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 

 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย (4 ตัวเลือก) 
ความรู้ วิชา และระเบียบกฎหมายในการสอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2. ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง 
  3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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  4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2542 
  5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  6. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวันแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 2 มกราคม 

    2562 
  7. จิตวิทยาเก่ียวกับเด็กอายุ 3 – 5 ป ี
  8. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
 
 

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


