
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลกองกอ๋ย 
เรื่อง  รบัสมคัรบคุคลเพือ่สรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจา้งทัว่ไป ต าแหนง่ผูดู้แลเด็ก 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗ 
หมวดที่ ๔ ว่าด้วยการสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
พนักงานงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหนง่ทีร่บัสมคัร 
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
พนกังานจ้างทัว่ไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน 2 อัตรา 
อัตราคา่จา้ง  เดือนละ 9,000 บาท ค่าครองชีพ 1,000 บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจา้ง มีก าหนดสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี  

 ๒. คุณสมบัตทิัว่ไปและคุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหนง่ของผู้มสีทิธสิมัครสอบ 
     ๒.๑ คุณสมบตัทิัว่ไป    

๑) มีสัญชาติไทย  
   ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี  

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้   

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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   ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (นับตั้งแต่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง) 

          ๒.๒ .คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
                        ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ 
  3. การรบัสมัคร 
           3.1 วนัเวลาและสถานทีร่บัสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ที่ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 กันยายน 
2561 ในวันและเวลาราชการ 
   3.2 หลกัฐานทีต่้องยืน่พร้อมใบสมคัร 
    3.2.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา    จ านวน 1 ฉบับ 

  3.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ 
  3.2.3 ส านาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
  3.2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  

         ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน 3 รูป 
3.2.4 ใบรับรองแพทย์     จ านวน 1 ฉบับ 
3.2.5 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)   

     ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย 
   3.3 คา่ธรรมเนยีมในการสมคัร 
         - ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียม
สอบจะไม่จ่ายคืนให้เมือ่ได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ)      
   3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
         ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                
ที่สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้นมา 
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  4. การประกาศรายชือ่ผูม้สีิทธิเขา้รบัการเลือกสรร และก าหนดวนั เวลา สถานทีส่อบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 13 
กันยายน 2561 โดยจะปิดประกาศรายชื่อไว้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย และทางเว็บไซต์ 
http://www.kongkoy.go.th/ และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่เอง               
และก าหนดด าเนินการสอบสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
กองก๋อย 
  5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
  6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ผ่านจะต้องที่ได้คะแนนในการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก .) และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) และสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน            

สอบที่ได้ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย และทาง
เว็บไซต์ http://www.kongkoy.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
ก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี  

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย จะบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน

การเลือกสรร และผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อยก าหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561     
   

                                 
 ( นายเฉลิม  ซอนค า ) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย 
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ภาคผนวก  ก 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ผู้เขา้รับการสรรหาและเลือกสรร 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกองก๋อย ลงวนัที ่23 สิงหาคม 2561 

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

มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

ต าแหนง่ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อต าแหนง่  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก) 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ 
  ปฏิบัติหน้าที่การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนก่อนวัยประถมศึกษา (๒ – ๕ ปี) ให้มีความรู้ ความคิด
ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมกับพัฒนาของเด็ก ดูแลรักษาความสะอาด
ให้เด็ก  ดูแลโภชนาการของเด็ก จัดท าสื่อการเรียนการสอน จัดท าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติของเด็ก ปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าข้ึนไปทุกสาขาท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

ความรู้ความสามารถที่ตอ้งการ 
 ๑. มีความรู้ความช านาญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนเป็นอย่างด ี
 2. มีความรู้ความสามารถในด้านโภชนาการและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน 
 3. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 
 4. มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
 ๕. มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ข 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาและเลือกสรรพนักงานจา้งทัว่ไป ต าแหนง่  ผูดู้แลเด็ก 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกองก๋อย ลงวนัที ่23 สิงหาคม 2561 

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

ผูส้มัครต้องไดร้ับการประเมนิสมรรถนะตามหลักเกณฑ ์ ดงันี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วธิกีารประเมนิ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 
   (คะแนนเตม็  100 คะแนน) รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบมีดงัต่อไปนี้ 

1.1 วชิาความสามารถในการศกึษา วิเคราะห ์และสรปุผล  
(คะแนนเตม็ 25 คะแนน) 

      (1) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น 
      (2) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น
สรุปผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  การคิดหาเหตุผล และ
อุปมาอุปไมย เป็นต้น 
1.2 วิชาความรูพ้ืน้ฐานในการปฏบิตัิราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

         (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
         (2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         (3) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล              
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         (4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
         ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับ
ใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายข้อความสั้นๆ หรือบทความ 
และให้พิจารณาการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า            
การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยคและค าศัพท์ 

100 โดยวธิกีารสอบข้อเขยีน
แบบปรนยั 

 

 

 

 

 



 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วธิกีารประเมนิ 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
(คะแนนเตม็  80 คะแนน) รายละเอยีดเกีย่วกบัการสอบ   มีดงัต่อไปนี้ 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี 
2.4 แผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนแห่งชาติ 2555-2559 
2.5 มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ 
2.6 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
2.7 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
2.8 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
2.9 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
 

80 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวธิกีารสอบข้อเขยีน
แบบปรนยั 

 

 

ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหนง่ (ภาค ข.) 
สอบภาคปฏบิตัิ คะแนนเต็ม 20 คะแนน รายละเอยีดการสอบ ดงันี้ 
ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
(โปรแกรม World, Excel ) 

20 โดยวธิกีารสอบปฏบิตัิ 

3. ภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่ (ภาค ค.)  
(คะแนนเตม็  100 คะแนน)  รายละเอยีดเกีย่วกบัการสอบมดีงัตอ่ไปนี้ 

  - ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏ
ทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืน เป็นต้น 

100 โดยวธิกีารสอบสมัภาษณ์ 

รวมคะแนนทัง้สิน้ 300  

 
 

หมายเหตุ   การด าเนินการทดสอบ ภาค ก , ภาค ข และภาค ค จะด าเนินการทดสอบในวันเดียวกัน 
 

******************************************* 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ค 

ก าหนดการตา่งๆ เกีย่วกบัการรบัสมคัรฯ วนัเวลา และสถานทีใ่นการประเมนิสมรรถนะ 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกองก๋อย  ลงวนัที ่23 สงิหาคม 2561 

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

วนั-เดือน-ป ี รายละเอยีดก าหนดการ 
27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้างฯ 
3 – 11 กันยายน 2561 รับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็น

พนักงานจ้างฯ 
13 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
20 กันยายน 2561 ด าเนินการสอบคัดเลือกฯ ภาค ก,ข,ค 
21 กันยายน 2561 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 

 
 
ตารางสอบ 

พนกังานจ้างทัว่ไป  ต าแหนง่ ผูดู้แลเด็ก 
 

วนั-เดือน-ป/ีและเวลา วชิาทีส่อบ หมายเหต ุ
20 กนัยายน 2561 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

เวลา 10.15  - 11.15 น. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.) 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

เวลา 11.30 – 12.30 น. ทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
(ภาค ข.) 

โดยวิธีการสอบปฏิบัติ 

เวลา 13.30 เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์) 
(ภาค ค.) 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 
 


