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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

…………………………………………………………… 
                

ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2547 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6) 
องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้        

1. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร  
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภท คุณวุฒิ  ได้แก่   

                     (1)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     จํานวน   1  อัตรา 
  1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป ได้แก่ 
   (1) ผู้ดูแลเด็ก      จํานวน  1  อัตรา 
   (2) ยาม       จํานวน  1  อัตรา 
   (3) พนักงานจดมาตรวัดน้ํา    จํานวน  1  อัตรา 
  (ท้ังนี้ รายละเอียดของตําแหน่งและการจ้างปรากฏอยู่ในภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้) 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุ

ไม่เกิน 70 ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)กําหนด ดังต่อไปนี้  
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค

การเมือง 
 

/(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง... 
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(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

  3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (รายละเอียดตาม
เอกสารผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ) 

  4. เอกสารหลักฐานท่ีใช้ในวันรับสมัคร 
  4.1 ใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารผนวก ข แนบท้ายประกาศฯ) 
  4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน  1  ฉบับ 
  4.3 สําเนาทะเบียนบ้าน       จํานวน  1  ฉบับ 
  4.4 สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จํานวน  1  ฉบับ 
  4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 
เดือน (นับถึงวันสมัคร)           จํานวน  3  รูป 
  4.6 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ออกไม่เกิน 1 เดือน)    จํานวน  1  ฉบับ 
  4.7 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.
9/สด.43) (ถ้ามี)  อย่างละ  1  ฉบับ 
  สําเนาเอกสารท่ีนํามายื่นทุกฉบับให้เขียนคําว่า“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายเอกสารจากต้นฉบับจริง” 
และลงชื่อกํากับไว้ทุกแผ่น 
  สําหรับการสรรหาและการเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามประกาศท่ีรับสมัครและหาก
ทราบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการรับสมัครต้ังแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่อไป 

  5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ค่าธรรมเนียมในการสมัครในอัตราตําแหน่งละ 100 บาท โดยชําระค่าธรรมเนียมในวันสมัครและจะ
ไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ท้ังหมด เนื่องจากการทุจริตหรือการส่อไปในทางทุจริตจึงจะ
จ่ายคืนแก่ผู้ท่ี มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต นั้น 

  6.  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองท่ีสํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต้ังแต่วันท่ี 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ถึงวันท่ี 5  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ท่ี องค์การบริหารส่วน
ตําบลตระกาจ โทร 045-826-208 

/7. ประกาศ... 
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  7.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และทาง www.trakaj.go.th 

  8.  ประกาศวัน เวลา และสถานท่ีในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  8.1 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป กําหนดวัน เวลา สถานท่ีเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ในวันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 โดยกําหนดให้มีการทดลองด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ทดสอบความรู้บุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องปฏิบัติงาน โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ท่ัวไป(ภาค ก) ในวันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตระกาจ  อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
  2. ทดสอบความรู้ความสามารถหรือกทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง(ภาค ข) ในวันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 
10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ  อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
  3. ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนๆ สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันท่ี 14 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2564   เวลา 13.30 น.   เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ  
อําเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 

  9.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน (รายละเอียดตามเอกสารผนวก 
ค แนบท้ายประกาศฯ) 

  10. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร     จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  
  11.  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  11.1 องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรทุกตําแหน่งในวันท่ี 
15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ  อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และทาง 
WWW.trakaj.go.th  
  11.2 องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดย 
เรียงลําดับท่ีจากผู้ได้คะแนนสอบความรู้ คะแนนสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคะแนนสอบคุณสมบัติส่วน
บุคคลอ่ืน รวมกันสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้คะแนนคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน
มากกว่าอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนเท่ากันอีกจะให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบความรู้เท่ากันอยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนสอบความรู้เท่ากันอีกจะให้ ผู้ท่ีได้คะแนนสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะ มากกว่าอยู่
ในลําดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะ เท่ากันอีกจะให้ผู้สมัครท่ีได้เลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 

  12.  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  12.1 องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ไว้ไม่เกิน 1 ปี 
นับแต่วันท่ีข้ึนบัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่กรณีท่ีได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรและ 
 

/เลือกสรร... 
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เลือกสรร ผู้ใดมารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างไปแล้วก่อนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มีอายุเกิน 1 ปี หรือก่อน
มีการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว แต่กรณีก็ให้การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้ง
ก่อนนั้นยังมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้นั้นมี
อายุครบ 1 ปีหรือวันท่ีข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี 
  12.2  ผู้ใดได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น
อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ 
  (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิท่ีจะรับการจ้างและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  (2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการจ้างเข้ารับราชการภายในเวลาท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลตระ
กาจกําหนดเลือกสรรได้ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 10 วัน นับต้ังแต่วันท่ี ท่ีทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามกําหนดเวลาท่ีจะจ้างและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ี
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ 
  (4)  ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ไปแล้ว ให้ยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
  12.3  ผู้ใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไปแล้วถ้าบัญชีนี้
ยังคงไม่ยกเลิกและองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีเดิมเป็นลําดับแรกท่ีจะจ้างในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้ สําหรับผู้ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เนื่องจากไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เม่ือออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะเข้า
รับราชการในตําแหน่งท่ีเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้นั้นยังไม่ยกเลิก
ให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลําดับแรกท่ีจะจ้างในครั้งต่อไป 

  13.  การจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้าง 
  13.1  องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ จะเรียกผู้สอบได้ลําดับท่ีหนึ่งมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง จะดําเนินการเรียกผู้ท่ีได้รับการสรรหาและเลือกสรรมาทําสัญญา ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.ศรีสะเกษ) เรียบร้อยแล้ว โดยต้องทําสัญญาจ้างและ
สัญญาคํ้าประกันตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจกําหนด 
  13.2  ถ้าผ่านการสรรหาและเลือกสรรท่ีมีคะแนนเป็นลําดับท่ีหนึ่งไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ท่ี
กําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ จะเรียกผู้ท่ีได้คะแนนลําดับถัดไปมาทําสัญญาจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ดําเนินการสอบคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลัก
ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือ
ผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเก่ียวกับการแอบอ้างหรือ
ทุจริตเพ่ือให้ได้รับการคัดเลือกโปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ โทร 045-826-208 เพ่ือจักได้
ดําเนินการทางกฎหมายต่อไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  16  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 

 
 
 

                                                                  (นายแสวง  อินทะพันธ์) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
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ผนวก ก. 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประกาศลงวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
************************************** 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ช่ือตําแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท คุณวุฒิ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน

วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักปรัชญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และคุณลักษณะตาม

วัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
7. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรม 
8. จัดสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน 
9. ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 
10. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   ดังต่อไปนี้    
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ 

เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ หรือ 

2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ 
และได้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย
มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีได้ปฏิบัติงานและ 

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
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ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  
1. ความรู้ท่ีจําเป็นประจําสายงาน  ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ท่ีจําเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
1.7 ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน  ระดับ 1  
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1  
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2  

2. ทักษะท่ีจําเป็นประจําสายงาน  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1  
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1  
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1  
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1  

3. สมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1  
3.1.2 การยึดม่ันในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1    
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
3.1.5 การทํางานเป็นทีม ระดับ 1  

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  
3.2.1 การคิดวิเคราะห์  ระดับ 1  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1  
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 1  

ระยะเวลาการจ้าง 
มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 3 ปี  โดยจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง/ปี และผลการ

ประเมินจะต้องไม่ต่ํากว่าระดับดี  หากในปีใดผลการประเมินการปฏิบัติงานตํ่ากว่าระดับดีสองครั้งติดต่อกัน พนักงาน
จ้างจะถูกพิจารณาเลิกจ้างทันที 
อัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ 
 ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด) 

**************************************************** 
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ผนวก ก. 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประกาศลงวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
************************************** 

2. พนักงานจ้างท่ัวไป 
2.1 ช่ือตําแหน่ง    ผู้ดูแลเด็ก 
 ประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าท่ีเลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กวัยก่อนอนุบาล/ปฐมวัย ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็ก

เล็ก สอนให้ความรู้เบ้ืองต้นแก่เด็กเพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมให้กับเด็กเล็กมีความ
พร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัยต่อไป และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ช่วยส่งเสริมอบรมเลี้ยงดูเด็กท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการโดยใช้หลักสูตรการปฐมวัย พ.ศ. 2546 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเด็กและสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถ่ิน รวมไปถึงการบูรณาการด้านวิชาการและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 
5 โดยยึดแนวคิดท่ีจะให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง การเล่นของเด็กถือเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจะทําให้
เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง รู้จักสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนๆ 
 ดูแลและเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย มีความเสียสละ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ความรู้แก่เด็กโดยสอนให้รู้จักช่วยเหลือตนเองได้ 
ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของเด็กในขณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1.  ไม่จํากัดเพศ 
 2.  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
 - มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และมาตรฐานการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน 
 - มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 

ระยะเวลาการจ้าง 
มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 1 ปี  โดยจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง/ปี และผลการ

ประเมินจะต้องไม่ต่ํากว่าระดับดี  หากในปีใดผลการประเมินการปฏิบัติงานตํ่ากว่าระดับดีสองครั้งติดต่อกัน พนักงาน
จ้างจะถูกพิจารณาเลิกจ้างทันที 

/อัตราค่าตอบแทน... 
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อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด) 

****************************************************** 
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ผนวก ก. 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประกาศลงวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
************************************** 

2. พนักงานจ้างท่ัวไป 
2.2 ช่ือตําแหน่ง  ยาม 
      ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการและทรัพย์สินของทางราชการ สอดส่องตรวจตรา

ป้องกันเหตุอัคคีภัย โจรกรรม วินาศกรรม ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสถานท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(ปฏิบัติงานทุกวัน ต้ังแต่เวลา 16.30 น. ของวัน – 08.30 น. ของวันถัดไป )  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  1.  ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการและทรัพย์สินของทางราชการ 
   2.  สอดส่องตรวจตรา ป้องกันเหตุอัคคีภัย โจรกรรม วินาศกรรม 
  3.  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
  4.  เชิญธงชาติลงสู่ยอดเสาทุกวัน (เวลา 18.00 น.) 
  5. เปิด – ปิดไฟฟ้าภายในและภายนอกท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและบริเวณอ่ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจกําหนด 
  6.  รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา แจ้งและรายงานเหตุฉุกเฉินต่อหัวหน้าหน่วยงานและหน่วยงาน
ผู้เก่ียวข้อง 
  7.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1.  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 2.  มีความรู้ความสามารถในการต่อสู้ป้องกัน หรือการป้องกันภัย 
 3.  มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง 
 4.  ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 

ระยะเวลาการจ้าง 
มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 1 ปี  โดยจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง/ปี และผลการ

ประเมินจะต้องไม่ต่ํากว่าระดับดี  หากในปีใดผลการประเมินการปฏิบัติงานตํ่ากว่าระดับดีสองครั้งติดต่อกัน พนักงาน
จ้างจะถูกพิจารณาเลิกจ้างทันที 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด) 
 

*************************************************** 
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ผนวก ก. 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประกาศลงวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
************************************** 

2. พนักงานจ้างท่ัวไป 
2.3   ช่ือตําแหน่ง     พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 
 ประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจดเลขมาตรวัดน้ํา และคํานวณปริมาตรน้ําของผู้ใช้น้ําของผู้ใช้น้ําในแต่ละเดือน

และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจดเลขมาตรวัดน้ํา 
 2. ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการคํานวณปริมาตรน้ําจากมาตรวัดน้ําของผู้ ใช้น้ํา 
          3.  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น ซ่อมแซมระบบประปา ฯ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3, ม.3 หรือเทียบเท่าและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

ระยะเวลาการจ้าง 
มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 1 ปี  โดยจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง/ปี และผลการ

ประเมินจะต้องไม่ต่ํากว่าระดับดี  หากในปีใดผลการประเมินการปฏิบัติงานตํ่ากว่าระดับดีสองครั้งติดต่อกัน พนักงาน
จ้างจะถูกพิจารณาเลิกจ้างทันที 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด) 

*************************************************** 
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รูปถ่าย  
ขนาด 1 น้ิว 

ไม่เกิน 6 เดือน 

ผนวก ข 

 
                                                                                             เลขประจําตัวสอบ…..….……… 

ใบสมัครสอบแข่งข้ัน 
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ  อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
*********************** 

 

   ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตระกาจ  จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อตัว – ชื่อสกุล  (นาย/นาง/นางสาว ) ………………………………………………………..…………… สัญชาติ……………….. 
อายุนับถึงวันสมัครไม่ตํ่ากว่า  18 ปี  คือเกิดวันท่ี………เดือน……………………พ.ศ…………(อายุ…………ปี………..เดือน) 

2. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งท่ีสมัครสอบ คือ ได้ประกาศนียบัตร/ปริญญา…………………………..………….สาขาหรือ
วิชาเอก…………………………………………………โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ………………………..…..……………………… 
เม่ือวันท่ี…………เดือน…………………….……พ.ศ……..……(ภายในวันปิดรับสมัคร)  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม……….…….…..… 

3. ตําแหน่งท่ีสมัครสอบ  ตําแหน่ง…………..……………………………………….……………………………………………………………… 

4. อาชีพปัจจุบัน   (  ) ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน    (  ) ข้าราชการประเภทอ่ืน    
  (  ) อาชีพอ่ืนหรือกําลังศึกษาต่อ                (  ) ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง….……….……… 

อายุการทํางาน…….……ปี  สถานท่ีทํางานกรม/บริษัท……..……………..…………กอง/แผนก……..…………โทร………………… 

5. วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีข้าพเจ้าได้รับคือ…………………….…………….……ความรู้ความสามารถพิเศษ…………………………… 

6. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี………………………………..………………..ออกให้   ณ จังหวัด……..….…….…….……………… 

7. ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี…………...…หมู่ท่ี………...ถนน…..………………….……ตําบล/แขวง………………………..……………… 
อําเภอ/เขต…………………….…………จังหวัด……………………….………… รหัสไปรษณีย์…….…..……โทร………….…………..…….  

8. ชื่อบิดา………………………………….………อาชีพ……..………….…ชื่อมารดา………………...........…………อาชีพ………..……….. 

9. ได้แนบหลักฐานต่างๆ (ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ) ซ่ึงผู้สมัครได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
แล้วมาพร้อมกับใบสมัครรวม…………………...………ฉบับ   คือ              

(   ) สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ระเบียนแสดงผลการเรียน   
(   ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (   ) สําเนาทะเบียนบ้าน   
(   ) ใบรับรองแพทย์     (   ) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา(กรณีท่ีจะต้องยื่น) 
(   ) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 3 รูป 
(   ) หลักฐานในการผ่านการเลือกการเกณฑ์ทหาร (   ) อ่ืน ………………………………………………………… 
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่างๆไม่ครบถ้วน  หรือไม่ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า

ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้) 
/ข้าพเจ้า... 



12 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
(   ) หลักฐานครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ 
(   ) หลักฐานไม่ครบตามประกาศรับสมัครฯ.......................... 
................................................................................................ 
 
      ลงลายมือชื่อ.................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
             (.....................................................) 
   ตําแหน่ง............................................................. 
      วันท่ี................................................................... 
 

 ข้าพเจ้าให้คํารับรองว่า  ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งท่ีสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ  หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในครั้งนี้ 

 

            ลงลายมือชื่อ………………..……..………..……………ผู้สมัครสอบ 
                                                       (……………………..………….……………..) 
                                        วันท่ี……..……เดือน…..………………….…..พ.ศ. ……….….... 

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้าท่ีรับสมัครก่อนยื่นใบสมัครและต้อง
ตรวจสอบหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน       (   ) ไม่ครบ เนื่องจาก 
.................................................................................. 
................................................................................... 
 
   (ลงชื่อ)..................................................... 
              (นายศักดา  เทียมทัศน์) 
 
   (ลงชื่อ)................................................... 
              (นายกําพล  นิตอินทร์) 
 
   (ลงชื่อ)................................................... 
              (นางกัลชุณา   ประดับศรี) 
 

   (ลงชื่อ)................................................... 
              (นางสาวสาธิตา  แสงสิงห์) 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
(   ) ได้รับเงินค่าสมัครฯ จํานวน................................... บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี....................... เลขท่ี............................... 
 
      ลงลายมือชื่อ.................................................  
               (.....................................................) 
   ตําแหน่ง............................................................. 
      วันท่ี................................................................... 
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ผนวก ค 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลงวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

********************************** 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ช่ือตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      จํานวน  1  อัตรา 
ประเภทตําแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภท คุณวุฒิ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบความรู้บุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องปฏิบัติงาน
โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) โดยมี
เนื้อหา ดังนี้ 
   - การวิเคราะห์และสรุปผล 
   - คณิตศาสตร์ 
   - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษไทย 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ความรู้เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 

2. ทดสอบความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่อง
ต่างๆท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยการสอบภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
   - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
   - มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินและมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
   - มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 
   - ความรู้เก่ียวกับการดูแลเด็กและพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัย  

3. ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนๆ โดยการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
   - ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หรือพฤติกรรมท่ีปรากฏทาง
อ่ืน เช่น ความรู้ท่ีใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี ความสามารถ 
ท่วงที วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น 
 

100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 คะแนน 

 

 
 

 

ข้อเขียน 
เวลา 09.00–10.30 น. 
 
 
 
 
 
 

ข้อเขียน 
เวลา 10.30-12.00น. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สัมภาษณ์ 
เวลา 13.30เป็นต้นไป 

 
 
 
 



14 

ผนวก ค 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลงวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

********************************** 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
2. ช่ือตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก      จํานวน  1  อัตรา 
ประเภทตําแหน่ง  พนักงานจ้างท่ัวไป 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบความรู้บุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องปฏิบัติงาน
โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) โดยมี
เนื้อหา ดังนี้ 
   - การวิเคราะห์และสรุปผล 
   - คณิตศาสตร์ 
   - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษไทย 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ความรู้เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 

2. ทดสอบความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่อง
ต่างๆท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยการสอบภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
   - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
   - มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินและมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
   - มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  

3. ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนๆ โดยการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
   - ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หรือพฤติกรรมท่ีปรากฏทาง
อ่ืน เช่น ความรู้ท่ีใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี ความสามารถ 
ท่วงที วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น 
 

100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 คะแนน 

 

 
 

 

ข้อเขียน 
เวลา 09.00–10.30 น. 
 
 
 
 
 
 

ข้อเขียน 
เวลา 10.30-12.00น. 
 
 
 
 
 
 

 
 
สัมภาษณ์ 
เวลา 13.30เป็นต้นไป 
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ผนวก ค 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลงวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

********************************** 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
3. ช่ือตําแหน่ง  ยาม      จํานวน  1  อัตรา 
ประเภทตําแหน่ง  พนักงานจ้างท่ัวไป 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบความรู้บุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องปฏิบัติงาน
โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) โดยมี
เนื้อหา ดังนี้ 
   - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษไทย 
   - ความรู้เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 

2. ทดสอบความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่อง
ต่างๆท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยการสอบภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
   - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
   - ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ 

3. ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนๆ โดยการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
   - ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หรือพฤติกรรมท่ีปรากฏทาง
อ่ืน เช่น ความรู้ท่ีใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี ความสามารถ 
ท่วงที วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น 
 

100  คะแนน 
 
 
 
 

100 คะแนน 
 
 
 
 
 

100 คะแนน 

 

 
 

 

ข้อเขียน 
เวลา 09.00–10.30 น. 
 
 
 

ข้อเขียน 
เวลา 10.30-12.00น. 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
เวลา 13.30เป็นต้นไป 
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ผนวก ค 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลงวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

********************************** 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
4. ช่ือตําแหน่ง  พนักงานจดมาตรวัดน้ํา      จํานวน  1  อัตรา 
ประเภทตําแหน่ง  พนักงานจ้างท่ัวไป 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบความรู้บุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องปฏิบัติงาน
โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) โดยมี
เนื้อหา ดังนี้ 
   - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษไทย 
   - ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
   - ความรู้เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 

2. ทดสอบความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่อง
ต่างๆท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยการสอบภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
   - ความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

3. ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนๆ โดยการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
   - ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หรือพฤติกรรมท่ีปรากฏทาง
อ่ืน เช่น ความรู้ท่ีใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี ความสามารถ 
ท่วงที วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น 
 

100  คะแนน 
 
 
 
 
 

100 คะแนน 
 
 
 
 
 

100 คะแนน 

 

 
 

 

ข้อเขียน 
เวลา 09.00–10.30 น. 
 
 
 
 

ข้อเขียน 
เวลา 10.30-12.00น. 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
เวลา 13.30เป็นต้นไป 

 


