
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑ ต าแหน่ง และพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๑ ต าแหน่ง รวม ๒ อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สระแก้ว (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว)เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร  ข้อ 
๑๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ต าแหน่ง ๒ อัตราโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป )  
๑.๑ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก)  จ านวน ๑  อัตรา 
๑.๒ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      จ านวน ๑  อัตรา 

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
๒.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 
และการเลือกสรร 
  ๒.๑.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
   (๑)มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลดังนี้ 
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

/ข้อ (๙)ไม่เป็นผู้... 



-๒- 
 

(๙)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐรัฐวิสาหกิจ  หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
  ๒.๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ก าหนด  ตามท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)  
 

๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่การงานเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาพระยา โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๖๙ ๗๘๗ ต่อ ๑๐ โดยก าหนดรับสมัครตั้งแต่ วันที่            
๑๕ ตุลาคม – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย  เวลา            
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา เลขที่ ๒๔๙ หมู่ที่ ๘ 
บ้านแก้วเพชรพลอย อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โทร.๐๓๗-๒๖๙-๗๘๗ ต่อ ๑๐ 
  ๓.๒  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก โดยกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัคร ได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ใน
เอกสารทุกฉบับ อย่างละ ๑ ชุด ดังต่อไปนี้ 

๑) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ)  และระเบียนแสดงผล 
การเรียน (Transcript) ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 
ฉบับจริงพร้อมส าเนา โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร 

ในกรณีที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการศึกษา อนุโลม 
ให้ผู้สมัครฯ ใช้ส าเนาใบรับรองของสถานศึกษา โดยระบุว่า “ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วแต่รอการอนุมัติวุฒิ
การศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาไว้ด้วยและต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับ
สมัคร”   
  ๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  หรือ ๓/๔ เซนติเมตร ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป  และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน ๑ รูป 
ติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน ๒ รูป 

๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕) ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น)  แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ตัวจริง)         
ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ี  

 

/ตามประกาศ... 



-๓- 
 

ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้วก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย 
  ๖) หลักฐานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (หนังสือรับรอง หรือใบอนุญาตต่างๆ แล้วแต่กรณี)  
  ๗) เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  ใบหย่า (ถ้ามี) 
  (กรณีที่ชื่อตัว – ชื่อสกุล) มีหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน  

ทั้งนีส้ าเนาภาพถ่ายเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น  และให้ผู้สมัครรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อพร้อมเขียนตัวบรรจงในวงเล็บและลงวันที่ก ากับไว้ทุกฉบับ 

  ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครต าแหน่งละ ๑๐๐.-
บาท (เม่ือสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครฯ จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
  ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
  (๑) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้รับสมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็น
ผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากภายหลังตรวจพบว่า ผู้สมัครฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครฯ ครั้งนี้ ซึ่งผู้สมัครฯ จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา  หรือจะพิจารณาให้
พ้นจากต าแหน่งในกรณีที่ได้รับการจัดจ้างไปแล้ว 
       (๒) ผู้สมัครฯ จะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ในใบสมคัร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลังต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยาทราบทันที 
 

 ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และ
สถานที่เลือกสรรให้ทราบก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยให้เป็นหน้าที่
ของผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่เลือกสรรด้วยตนเอง ซึ่งจะปิดประกาศไว้  ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา  และทางเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา 
www.taphrayao.go.thหรือสอบถามได้ที่ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๖ ๙๗๘๗ ต่อ ๑๐ 
 ๕.  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่การสอบคัดเลือก 
  ๕.๑ ให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่สอบ ดังนี้ 

วัน เวลา ด าเนินการ สถานที ่
สอบคัดเลือก 
ในวันจันทร์      

ที ่๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

ภาคเช้า๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐น.  
 

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้   
  ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก.) 
  (โดยวิธีสอบข้อเขียน ปรนัย) 

 

ณ   ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาพระยา 
-แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย 
-  สุภาพบรุุษ ห้ามสวมกางเกง                       
ยีนส์ สวมรองเท้าแตะ 
-   สุภาพสตรี หา้มใส่กางเกง 
-  สวมรองเท้าหุ้มส้น 
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  
   ใช้ปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น  
   ไม่ให้ใช้น้ ายาลบค าผิด 

ภาคบ่าย ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

- ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะ  (ภาค ข.) 
(โดยวิธีสอบข้อเขียน ปรนัย) 

ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น - ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะส าหรับงานท่ีจ้าง  
( ภาค ข.)  (โดยวิธีปฏิบัติ) 

  - ประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วน
บุคคล (ภาค ค.) (โดยวิธีการสัมภาษณ์) 

 



-๔- 
 ๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น    
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่องค์การบริหารส่วนต าบล      
ตาพระยาก าหนด โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หรือวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน(ภาค ก. ) 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน(ภาค ข.) 
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน(ภาค  ค.) 
รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับ 

ต าแหน่ง (ภาคผนวก ข.) 
 

 ๗.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละหกสิบของการประเมินในแต่ละภาค  
 

 ๘.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา จะประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่              
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ  บอร์ดติดประกาศ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา  อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดแก้ว  
  (๒) การประกาศผลการเลือกสรรจะเรียงตามล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละต าแหน่งที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้า
ได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  (๓) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศข้ึน
บัญชีผ่านการเลือกสรร เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา จะมีการสอบคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันอีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรไว้ใหม่และให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อน
เป็นอันยกเลิก หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาพระยาอาจถอนรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกไว้ 
  (๔) องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา จะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงล าดับที่ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 ๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยาก าหนดและ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้วก่อน จึงท าสัญญาจ้างได้ โดย
พนักงานจ้างตามภารกิจให้ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี และพนักงานจ้างทั่วไปให้ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่ง
ปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ ากว่าระดับดี 
 

 ๑๐. การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา จะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเพ่ือยืนยันเข้ารับราชการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว การ
รายงานตัวเพ่ือยืนยันเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งให้รายงานตัวได้  ณ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา  
หากไม่มารายงานตัวภายในก าหนดในหนังสือแจ้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยาจะถือว่าสละสิทธิการเข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้ง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยาจะพิจารณาเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในล าดับถัดไป (ถ้ามี) 
เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งแทน 

/ทั้งนี้... 
 



-๕- 
 

  ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา  อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗๒๖๙๗๘๗ ต่อ ๑๐ ในวันและเวลาราชการ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑  เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
     พันเอก   นิวัฒน์   หาญประสพ 
     (นวิัฒน์    หาญประสพ) 
                               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑- 

เอกสารแนบท้าย ๑ 
(ภาคผนวก ก.) 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา ลงวันที่  ๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี ๒๕๖๒ 

----------------------------------- 
ต าแหน่งที่รับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป) 

๑. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  เลขที่ต าแหน่ง ๐๑๐๑ 
- ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  มีความเสียสละ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  ให้ความรู้แก่เด็ก
โดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อย  และความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย  
ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

- คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
  ๒.ส าเร็จการศึกษาระดับ ม. ๖ , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไป 
ส าหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอ่ืน 
ปริญญาสาขาอ่ืนๆ จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการก าหนดและต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ก าหนด (ตามเอกสารก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรร) 
  ๓.ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  ๔๓.มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ 
  ๕.มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
  ๖.มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ 
จะปฏิบัติงานด้วยความรัก  ความอ่อนโยนเอ้ือต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
  ๗.เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.มีความรู้ ความช านาญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนเป็นอย่างดี 
  ๒.มีความรู้ความสามารถในด้านโภชนาการและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนสอนด้านพัฒนาการ
เด็กได้ 
  ๓.มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  
  ๕.มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

๖. มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 
  อัตราค่าตอบแทน 

 ค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐.- บาทค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐.- บาท   รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท 
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 ต าแหน่งที่รับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
 ๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     รหัสต าแหน่ง ๐๑๐๒ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ 

ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
   ๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
   ๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูล จ านวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้ 
   ๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
   ๑.๕ จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 
   ๑.๖ ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น 
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์  การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
   ๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน  
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
   ๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
   ๑.๙ จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
   ๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
   ๑.๑๑ อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง
การประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   ๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ  งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์งานงบประมาณ 
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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๒. ด้านการบริการ 
๒.๑ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ 

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
   ๒.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
   ๒.๓ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป 
   ๒.๔ ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท.  
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง  

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่  
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 
 

อัตราค่าตอบแทน 

ที ่ คุณวุฒิ 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
เงินเพ่ิมการครองชีพ 

ชั่วคราว (บาท) 
รวมเป็นเงิน 

เดือนละ (บาท) 
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,400 2,000 11,400 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 10,840 2,000 12,840 
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 1,785 13,285 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ภาคผนวก ข.) 

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
--------------------------------------- 

๑. ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ข้อเขียนคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง ตามท่ี 
ก าหนดไว้ในต าแหน่ง ดังนี้ 

   ๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  
หรือสรุปแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล  หรือสมมุติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผล โดยการอย่างอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้ 
    ๑.๒ วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและ  หรือตีความ 
จากข้อความสั้นๆ  หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  จากค าหรือกลุ่มค าประโยค หรือ
ข้อความสั้นๆ  หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 
    ๑.๓ ความรู้เกี่ยว กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

และเก่ียวกับอ าเภอตาพระยา และองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา 
 

 

 ๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ภาค ข. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ปฏิบัติ และ
ภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- มีความรู้ความสามารถในด้านโภชนาการและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน 
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมาตรฐาน

การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสามารถปฏิบัติงานบนโปรแกรม Microsoft office word, 

Excel, Power Point  ได ้
 
 
 
 
 

 



 
๒ 
 

 

๓. ภาคความเหมาะสมกับเฉพาะต าแหน่ง ภาค ค.  (สัมภาษณ์  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบโดยการสัมภาษณ์  โดยวิธีการประเมินบุคลเ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก

ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และ
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม คุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์   ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
 

 
 

------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ภาคผนวก ข.) 

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา ลงวันที่ ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี ๒๕๖๒ 

--------------------------------------- 
 

 

๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้าน 

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
๒. ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการใช้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ  

หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความหมาย 

๓. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๔.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๕. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเกี่ยวกับจังหวัดสระแก้ว                
อ าเภอตาพระยา และองค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา 

 

 ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข.) โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยและวิธีปฏิบัติ (คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้ 

๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๕. ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (ภาคปฏิบัติ) 
๖. ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่เข้ารับการสรรหา 

 

ค. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบโดยวิธีประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น ประเมินบุคคลโดยตั้งสถานการณ์การ
จ าลอง การปฏิบัติงานจริง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดในวันสอบ และพิจารณาจากความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนะคติ 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

      ****  อนึ่ง  ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยาในครั้งนี้  อยู่บน
พื้นฐานของความเสมอภาค  โปร่งใส  ยุตธิรรม  สามารถตรวจสอบได้  
หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยท่านให้สอบคัดเลือกได้ และเรียกรบัเงิน   
ค่าด าเนินการจากท่าน ขอให้แจ้ง นายก อบต. ตาพระยา ตามหมายเลข 
โทรศัพท์ ๐๓๗ ๒๖๙ ๗๘๗ ต่อ ๑๐ , ๑๑, ๑๗  หรือทางมือถือ           
(๐๘ ๗๙๗๕ ๑๙๗๗)  ปลัด อบต. ตาพระยา  โทรศัพท์ ๐๓๗ ๒๖๙ ๗๘๗  
ต่อ ๑๐ , ๑๑ หรือทางมือถือ (๐๘ ๒๖๓๖ ๑๕๓๕)ได้ตลอดเวลา          
หากจับได้จะด าเนินคดีและเอาความผิดจนถึงที่สุด **** 
 


