( ภาคผนวก 2 )
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ
ของสานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
-------------------------------------------หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น พนั ก งานจ้ า งประเภทภารกิ จ
มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสารถเฉพาะตาแหน่ง
(ภาค ข) ก่อน แล้ ว จึ งให้ ผู้ส อบผ่ านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสารถเฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตาแหน่ง (ภาค ค) โดย
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ ต้องการตาม
ระดับตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล เป็นการทดสอบความสามารถใน
การศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และ
ข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการ
ปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
2.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา
ใน
รูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค
และคาศัพท์

-22. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็ น การทดสอบความรู้ ค วามสามารถในทางที่ จะใช้ใ นการปฏิบั ติ งานในหน้ าที่ ข องตาแหน่ งที่ ส มัค รสอบ
โดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
ที่
ตาแหน่ง
เรื่องที่สอบ
1 ผู้ ช่ ว ย นั ก ป้ อ ง กั น แ ล ะ 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไข
บรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย)
4. กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและ
ดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
5. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น การสารวจตรวจตราเพื่อป้องกัน และระงับอัคคีภัย
การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ การฟื้นฟู
และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นต้น
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
2 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
1. พระราชบั ญญั ติว่ า ด้ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บการเสนอราคาต่อ หน่ว ยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543)
6. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
7. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น
การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ

ที่
ตาแหน่ง
3 ผู้ช่วยนักโภชนาการ

4 ผู้ช่วยครู

เรื่องที่สอบ
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
7. ความรู้ด้านโภชนาการพื้นฐาน
8.ความรู้ด้านโภชนาบาบัดทางการแพทย์ และการให้คาปรึกษา
9.โภชนาการเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้าหนัก
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.3 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.4 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
1.5 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.6 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.7 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.8 การพัฒนาผู้เรียน
1.9 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.10 การวิจัยทางการศึกษา
1.11 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.12 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.13 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความ
เป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
2.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
2.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-3ที่
ตาแหน่ง
5 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

เรื่องที่สอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4. ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘)
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
7. ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
8. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนา
ชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวน การ
พัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นาชุมชน การ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน โครงการและ
ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น
9 .ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ

3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็ นการประเมิน บุ คคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ เรื่อง วิสัยทัศน์ ความรู้ ประสบการณ์การทางาน
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ การ
แต่งกาย การมีมนุษยสัมพันธ์ การตัดสินใจแก้ไขปัญหา ความมั่นคงในอารมณ์ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบัติราชการ ความประพฤติ ค่านิยมสร้างสรรค์ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง การใช้ภาษาความสามารถในการ
สื่อสาร พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และตามที่คณะกรรมการ ฯ เห็นสมควร เป็นต้น

