
 
 
 

 
  

           ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
        เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพือ่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64 
............................................. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร     
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64    ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ   

 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  หมวด ๔ การสรรหา  และการเลือกสรร ข้อ  ๑๘ และข้อ ๑๙ 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  จ านวน  4  ต าแหน่ง 5  อัตรา  ได้แก่  
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 2  ต าแหน่ง  2  อัตรา   

               - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1  อัตรา  
      - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน  1  อัตรา 
 1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  2  ต าแหน่ง  3  อัตรา 
      -ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    จ านวน  1  อัตรา 
     - ต าแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานด้านการเกษตร  จ านวน  1  อัตรา  
     -ต าแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานธุรการ)   จ านวน  1  อัตรา  

         ๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ 
สรรหาและเลือกสรร  

 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   
ผู้สมัครและบุคคลที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องมี

คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๙   กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย  
                           (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน  ๖๐ ปี     

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
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(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ     
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ   

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)   
 

๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้  ณ  ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ต้ังแต่วันที่ 15 - 29   มีนาคม 2564  เวลา ๐๘.๓๐ 
น. - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๕๕๕๓-๓๑๒๖  และมีสิทธิสมัคร
ได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น   
 

๔. เอกสารและหลักฐานทีต่้องน ามายื่นในการสมัคร   
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง  และรับรองส าเนาถูกต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังนี้   
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน               

หกเดือนนับถึงวันรับสมัคร  จ านวน  ๓ รูปและให้ผู้สมัครสอบเขียนชื่อ – สกุล  ต าแหน่งที่สอบหลังรูปตัวบรรจง 
    ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
    ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑ ฉบบั     
   ๔.๔ ใบประกาศนียบัตร  หรือระเบียบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก  ทั้งนี้จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผล
การศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัคร (พร้อมส าเนาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ) 

 ๔.๕ ใบรับรองแพทย์  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามข้อ  ๒ (๔)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน  
นับแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร  จ านวน  ๑ ฉบับ 

 ๔.๖ หลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส,ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  (พร้อมส าเนาลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  จ านวน  ๑ ฉบับ)   

ส าหรับการสมัครในครั้งนี้  ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ      
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่า  ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ดังกล่าว  ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ในการสมัครและ
ไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ที่จะสมัครให้มีสิทธิสมัครสอบได้เพียง ๑ ต าแหน่งเท่านัน้ 
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๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในต าแหน่งที่สมัครดังนี้ 
5.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งละ  100.-บาท 
5.2  พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่งละ    50.-บาท 
โดยช าระเงินพร้อมกับการยื่นใบสมัคร  ทั้งนี้เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครจะเรียกคนืไม่ได้ 

 

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ใน      
การสรรหาและเลือกสรร   

 ๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่           

2 เมษายน  2564     โดยจะปิดประกาศไว้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  และให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่ต้องตรวจดูรายชื่อเอง 

๖.๒ วัน  เวลา  สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร   
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ , ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 

วัน/เวลา วิชา สถานที ่
วันที่   19  เมษายน 2564 
เวลา  09.๐๐ - 12.00  น. 
เวลา  13.00 – 16.00 น.  
 

 
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) 
- ภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
 

 
          พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ , ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
                   พนักงานจ้างตามทั่วไป  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  , คนงาน 
 

วัน/เวลา วิชา สถานที ่
วันที่ 22  เมษายน  2564 
เวลา 09.00-12.00 น. 
  

-ภาคความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ค) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
 

 
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศ  (ภาคผนวก ข) 
 

๘. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามเกณฑ์การตัดสิน  จะต้องได้คะแนนประเมินสมรรถนะ 

(ภาค ก , ข ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐    
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๙. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่        

26 เมษายน  2564    โดยจะปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  หรือติดต่อ
สอบถามได้ที ่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  หมายเลขโทรศัพท ์ ๐-๕๕๕๓-๓๑๒๖ 
 

๑๐. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
๑0.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  โดยเรียงตามล าดับคะแนนสูงสุดลงมา

ตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
๑0.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน  ๑ ปี  แต่ถ้า

มีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ได้ในต าแหน่ง
เดียวกันใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  
   

๑๑. การบรรจุและแ ต่งตั้ง  
๑๑.๑ ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร  จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  จะด าเนินการเรียกผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรมาท า
สัญญาต่อเม่ือได้รับอนุมัติจาก  ก.อบต.จังหวัดตาก  เรียบร้อยแล้ว 

11.2 ระยะเวลาในการจ้างสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี 
11.3 ระยะเวลาในการจ้างสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

   

๑๒. การได้รับอัตราค่าตอบแทน  
๑๒.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  , ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ได้รับ

อัตราค่าตอบแทนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
12.2 พนักงานจ้างตามทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  , คนงาน    ได้รับอัตราค่าตอบแทน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
              

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่    4   เดอืน   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕64 
            

 

  
        (นายมานพ  ยะเขียว)  

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

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

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ตามภารกิจ 
 

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่เก่ียวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก 
ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
ครภุณัฑ์ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การด าเนินการเก่ียวกับ
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร   และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป การรับ-ลงหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การ
โต้ตอบหนังสือราชการ 

2. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และ
เป็นหลักฐานทางราชการ 

3. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารอ่ืน ๆ 
4. ตรวจสอบ และสอบถามความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
ที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง   

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง   
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

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

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ตามภารกิจ 
 

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยครูดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  
ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
                       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับเด็กและสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่น รวม
ไปถึงการบูรณาการด้านวิชาและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ โดยยึดแนวคิดท่ีจะให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงด้วยตนเอง การเล่นของเด็กก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะท าให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาและค้นพบด้วย
ตนเองรู้จักสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน ๆ  ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือ 

สาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ , ก.ท., หรือ ก.อบต.
ก าหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ หรือ 

(๒) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา 
ศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาไม่น้อย
กว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 
  (3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอ่ืน 
ๆ ตามที่คุรุสภาก าหนดเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

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

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ทั่วไป 
 

ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์ สังกัด ส านักปลัด 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ขับรถยนต์  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. เพศชาย 
๒. มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
๓. มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่  
๔. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก 
5.  ได้ปฏิบัติ งานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี            

โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน  
 
   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก. 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

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

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ทั่วไป 
 

ชื่อต าแหน่ง    คนงาน (ปฏิบัติงานด้านการเกษตร) สังกัด ส านักปลัด 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรด้านต่างๆ เช่น 
การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและการก าจัดศัตรูพืช การส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
การเกษตรแก่เกษตรกรรม ตลอดจนการช่วยเหลือนักวิชาการเกษตรในการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1.ช่วยศึกษา พัฒนา ตรวจสอบ งานด้านวิชาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
และใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม 
   2.ผลิตและให้บริการด้านพืช เพื่อให้คนในชุมชนได้มีผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือใช้ในการ
เพาะปลูกในครัวเรือน 
   3.ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร การใช้น้ า ปุ๋ย ดิน  
   4.จัดท าโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

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

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ทั่วไป 
 

ชื่อต าแหน่ง    คนงาน (ปฏิบัติงานธุรการ) 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่เก่ียวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก  
ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การด าเนินการเก่ียวกับ
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร   และปฏิบัติงานอ่ืนตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป การรับ-ลงหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การ
โต้ตอบหนังสือราชการ 

2. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และ
เป็นหลักฐานทางราชการ 

3. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารอ่ืน ๆ 
4. ตรวจสอบ และสอบถามความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.  มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรอืเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
     **************************** 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการ
ประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
1.1 วชิาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
-วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ทดสอบ 
ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้
สรุปความหรือจัดประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์
เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ
ให้หาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมุติฐาน หรือให้ศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอ่ืน 
ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว 
-ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
-ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสารบรรณ 
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

50 คะแนน โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน
(ปรนัย) 

           1.2 วชิาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
           -ทดสอบความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุป 
           ความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้ 
           พิจาณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค 
          หรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับ 
          การทดสอบความรู้ ความสามารถ 

50 คะแนน โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน
(ปรนัย) 

2. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสารบรรณ  
พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

50 คะแนน โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน
(ปรนัย) 

 
 
 
 
 
 



สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการ
ประเมิน 

3. ภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ค) 
ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 
จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฎทางอ่ืนของผู้ข้ารับการสัมภาษณ์ จากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนเพิ่มเติมอีกได้ อาจพิจารณาความ
เหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานหน้าที่และความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณต่อสังคมและอาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
เป็นต้น 

50 คะแนน โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

**************************** 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการ
ประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
1.1 วชิาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
-วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ทดสอบ 
ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้
สรุปความหรือจัดประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์
เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ
ให้หาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมุติฐาน หรือให้ศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอ่ืน 
ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว 
-ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
-ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสารบรรณ 
พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

50 คะแนน โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน
(ปรนัย) 

           1.2 วชิาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
           -ทดสอบความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุป 
           ความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้ 
           พิจาณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค 
          หรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับ 
          การทดสอบความรู้ ความสามารถ 

  

2. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
-ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

50 คะแนน โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน
(ปรนัย) 

 
 



 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการ

ประเมิน 
4. ภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ค) 

ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 
จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฎทางอ่ืนของผู้ข้ารับการสัมภาษณ์ จากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนเพิ่มเติมอีกได้ อาจพิจารณาความ
เหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานหน้าที่และความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณต่อสังคมและอาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
เป็นต้น 

50 คะแนน โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


