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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

*************************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ    

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 3 ต าแหน่ง 9 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
- ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ   

1.  ผู้ช่วยครู (วิชาเอกปฐมวัย) จ านวน   7   อัตรา 
2.  ผู้ช่วยนักสันทนาการ จ านวน   1   อัตรา 
3.  ผู้ช่วยนักโภชนาการ จ านวน   1   อัตรา 

2. รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
3.1  คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี    
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 



หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืน รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น        

3.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
-  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ชั้น 2 ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 
มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2703-7901-2 ต่อ 
107 หรือทางเว็บไซต์  www.preaksa-sao.go.th  

5.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน       

ไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 3 รูป (เขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่จะสมัครหลังรูปให้เรียบร้อย) 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
5.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด        

โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่
ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ   

5.5 ส าเนาใบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย จ านวน 1 
ฉบับ  

  5.5  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จ านวน 1 ฉบับ 

5.6 เอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล , ใบทหารกองเกิน (สค.9) 
ฯลฯ 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัคร
เขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการท างานใช้ฉบับจริง 

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ 100.- บาท และเมื่อผู้สมัครเสีย

ค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี 

7. เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ

http://www.preaksa-sao.go.th/


พบเม่ือใดให้ถือว่า การรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่
ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

8. การประกาศ...... 
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8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และ
ประกาศ วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์  2561 ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ 
www.preaksa-sao.go.th   

ส าหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศเม่ือ
ผู้สมัครสอบได้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ ในข้อ 9 ของประกาศรับสมัครนี้ 

9.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
จะด าเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามหลักสูตรดังนี้ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข) 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผ่านการเลือกสรรได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 ๑1. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันพุธที่ 
28 กุมภาพันธ์  2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th  

โดยเรียงตามล าดับทีจ่ากผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่
มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะขึ้นบัญชผีู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 ปี นับ

แต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑3. การบรรจุและแต่งตั้ง 

http://www.preaksa-sao.go.th/
http://www.preaksa-sao.go.th/


ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแพรกษา ตามล าดับที่ในบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

 

14. เงื่อนไข... 
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๑4. เงื่อนไขการจ้าง 

  - การจัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรปราการก่อนจึงจะด าเนินการจัดจ้างได้  
  - ระยะเวลาการจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕
63) 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   15   มกราคม   พ.ศ.2561 
 
      
      

(นายอิม   แพหมอ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  15  มกราคม 2561 

**************************** 
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
(1.)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู  (วิชาเอกปฐมวัย) 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) 
4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 
  6.  ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 

ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครู วิชาเอกปฐมวัย การปฐมวัย การศึกษา
ปฐมวัย การปฐมวัยศึกษา 

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ 
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งพร้อมแสดงฉบับจริง 

4. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกินคราวละ 4 ปี  (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

พ.ศ.2561-2563)   



5. ค่าตอบแทน 
1. ผู้ได้รับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท 
2. ผู้ได้รับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,800.- บาท 
 

2. ต าแหน่ง...   
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(2.)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักสันทนาการ 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

สันทนาการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 1. ด้านการปฏิบัติการ   
 1.1 ด าเนินการ และจัดท าโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ตามที่ได้รับ 

มอบหมาย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ใช้เวลา
ว่าง ให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะท่ีดี  

1.2 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงาน 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินการด้านสันทนาการเป็นไป
อย่าง ถูกต้อง และสอดคล้องตามแผนงาน เป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงานที่ก าหนดไว้  

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวล และสรุปผลข้อมูล สถานการณ์ และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงาน และ
จัดท าแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น  

1.4 จัดท าเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านสันทนาการ เพื่อเป็นข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

1.5 เสนอแนะความคิดเห็น และร่วมคิดค้น สร้างสรรค์หัวข้อ ประเด็น โครงการ และ 
กิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และ
กิจกรรม ด้านสันทนาการต่างๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  

1.6 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก สถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน นักศึกษา  

1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสันทนาการ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการวางแผน   
วางแผนการท างานด้านสันทนาการตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมด าเนินการวาง แผนการ

ท างานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานด้านสันทนาการ 
เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้  

 3. ด้านการประสานงาน  
 3.1 ประสานงานด้านสันทนาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสนับสนุนการ 

ด าเนินงานด้านสันทนาการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้  



3.2 ประสานนโยบายและจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความ 
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาอย่างย่ังยืน  

 
4. ด้านการบริการ...   
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4. ด้านการบริการ   
ให้ค าแนะน า บริการ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเบื้องต้นด้านสันทนาการแก่ นักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ มี
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พล

ศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า 
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 

3. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

พ.ศ.2561-2563)   

4. ค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท 

 
(3.)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักโภชนาการ 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานโภชนาการ ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ มอบหมาย    โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
   1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและ โภชนาการ 
เพื่อสนับสนุน สง่เสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของประชาชน  

1.2 ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ ต่อ
การมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี   

1.3 ร่วมติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อน ามา 
ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  

1.4 ร่วมเฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคี 
เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในประชาชนที่มีความเสี่ยง  

1.5 ร่วมจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและ เสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย  

1.6 ร่วมจัดท าฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ  



1.7 ร่วมจัดท าต ารับอาหาร และสื่อโภชนศึกษา ส าหรับเด็ก นักเรียน ประชาชน เพื่อให้
ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม  

2. ด้านการวางแผน   
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 

3. ด้านการ... 
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3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
    4. ด้านบริการ  

4.1 ให้ค าแนะน า ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสร้างเสริมสุข 
ภาวะของประชาชน  

4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายใน หน่วยงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3 ให้บริการสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่างๆ  เพื่อการเผยแพร่ ความรู้  
สู่ประชาชน  

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อ บ ต .  
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

พ.ศ.2561-2563)   

4. ค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
หลักสูตรและวิธกีารสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

(เอกสารแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา) 
***************** 

  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง มีทั้งหมด 3 ภาค โดย
จะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค 
ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใน

เรื่องดังต่อไปนี้ 
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
1.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม 
1.3 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
1.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
1.6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

  1.7 ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น หลักปรัชญา
ของ 
                            เศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
                            แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น 
  1.8 ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์การสรุปเหตุผล 

 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน) 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่ 

สมัครโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่งที่สมัคร ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
1. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกปฐมวัย) 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  

2. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการ เรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  



4. การพัฒนาผู้เรียน  
5. การบริหารจัดการชั้นเรียน  
6.. การวิจัยทางการศึกษา  
7. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
8. การวัดและประเมินผลการศึกษา  
9. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ อุดมการณ์
ของความเป็นครู  
10. มาตรฐานด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ 
11. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกปฐมวัย 

2. ผู้ช่วยนักสันทนาการ... 
 
 

-2- 
 

ที ่ ต าแหน่งที่สมัคร ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
2. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2550  
2. แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ  
3. ความรู้ในการวิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ 
และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ  
4. ความรู้ในการจัดท าโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ  
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่ 
สมัครสอบ 

3. ผู้ช่วยนักโภชนาการ ๑. ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 
2. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
3. พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
4. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัต"ิ ของต าแหน่งที่
สมัคร 

 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ  
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการเลือกสรร 

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


