
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป   

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป   ด ารงต าแหน่งที่ว่าง  ตามกรอบอัตราก าลังสามปี พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จ านวน 6 
ต าแหน่ง  8  อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 19  (1)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
ศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2547  ข้อ  18,19   และ
ข้อ  20  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
                       1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  5  อัตรา  ดังนี้ 

        (1)   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)                       จ านวน  3  อัตรา 
      (2)   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                 จ านวน  1  อัตรา 
      (3)   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย   จ านวน  1  อัตรา 
      1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน   3 อัตรา  ดังนี้ 
      (1)   ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา                                     จ านวน  1  อัตรา 
      (2)   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  (กองการศึกษาฯ )                        จ านวน  1  อัตรา 
               (3)   ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า                                จ านวน  1  อัตรา 
 
  2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
   ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังต่อไปนี้     
   2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  
2542  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  10  มกราคม  2546  ผู้มีสิทธิสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง
ต้องมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  เป็นผู้มีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                             (5)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน    
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  ดังนี้ 

                     ……/ (ก) โรคเรื้อนใน....   
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   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
                                   ในพรรคการเมือง 

 (7) ไม่เป็นพระภิกษุ  นักพรต  นักบวช 
(8)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 (9) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของราชการส่วนท้องถิ่น 
    

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
   สมัครสอบต าแหน่งใด  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  (รายละเอียด  
ตามภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศนี้) 

               3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
   ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกล้วยกว้าง  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่วันที่  4 กุมภาพันธ์ – 12 กุมภาพันธ์  2564 
ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น./พักเที่ยง  12.00 – 13.00 น.) หรือทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
ส า นั ก ง านปลั ด   อ งค์ ก า รบริ ห า ร ส่ ว นต าบล กล้ ว ยกว้ า ง   หม าย เ ลข   045 -826158 -9   ห รื อ 
http://www.kluaykwang.go.th        

4.  วิธีการสมัครสอบ 
   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับ
รอง  “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  พร้อมน าเอกสารตัวจริงมาประกอบด้วย  
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน   
6  เดือน )  จ านวน  3  รูป 
  (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  2  ฉบับ 
  (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  2  ฉบับ 
                   (4)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่
รับสมัครวันสุดท้าย  คือวันที่  12  กุมภาพันธ์  2564  โดยให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย 
                   ในกรณีที่ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว  แต่ทางสถานศึกษาไม่อนุมัติใบประกาศนียบัตรให้อนุโลมให้ผู้สมัคร
ใช้ส าเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่าได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วแต่รอการอนุมัติอยู่แทนได้โดยใบรับรอง 
จะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาไว้ด้วยและต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร  คือวันที่  12  
กุมภาพันธ์   2564  จ านวน  2  ฉบับ 

…. / (5)  หลักฐานอ่ืน ๆ 
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(3) 
 

  (5)  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล ส าเนาทะเบียนสมรส  หลักฐานเกี่ยวกับ
เกณฑ์ทหาร  (ถ้ามี)  จ านวน  2  ฉบับ 
  (6)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน (ฉบับจริง)       
จ านวน  1  ฉบับ 
  (7)  ส าเนาใบรับรองผลที่แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร  เช่น  แบบ สด.8, แบบ สด.9, และแบบ    
สด. 53 (ส าหรับเพศชายที่มีอายุตั้งแต่  21 ปีขึ้นไป) เป็นต้น  จ านวน  2  ฉบับ 
  (8) ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์  ประเภท 2  (ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ า) 

 (9) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 
     (10) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)  

(หลักฐานทุกอย่างผู้สมัครได้รับรองว่าถูกต้องหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามประกาศจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง) 
 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้ 

                      5.1   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)            ค่าธรรมเนียม    100   บาท 
   5.2   ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนักวิชาการศึกษา                  ค่าธรรมเนียม    100   บาท 
            5.3   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ              ค่าธรรมเนียม    100   บาท 

5.4   ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา                  ค่าธรรมเนียม    100   บาท 
   5.5   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   (กองการศึกษาฯ)        ค่าธรรมเนียม    100   บาท 
            5.6   ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า                 ค่าธรรมเนียม    100   บาท 

  

(ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ )   

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่  15 กุมภาพันธ์ 

2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง หรือที่เว็บไซต์ http://www.kluaykwang.go.th 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
     องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะท าการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์  ดังนี้ 
   7.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  100 คะแนน 
   -  วิชาความสามารถทั่วไป 
   -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

  7.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 100 คะแนน 
   -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน     

-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 
   -  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
 

  ..../พระราชบัญญัติ.... 
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   -  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  2539 
   -  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร 
         

  7.3  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  100  คะแนน 
   ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงที
วาจา  อุปนิสัย  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
  8.  ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะประกาศวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบ
เกีย่วกับการสอบคัดเลือก  ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง หรือที่
เว็บไซต์  http://www.kluaykwang.go.th  

  9.  วันสอบคัดเลือก   
   องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะด าเนินการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
ในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 
2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

  10.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้สมัครที่จะได้สอบสัมภาษณ์    ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  

60  ของภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
กล้วยกว้างจะประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจึงจะมี
สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  และผู้สมัครสอบต าแหน่ง 
                               10.1   ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา                   

10.2   ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกเอนกประสงค์         
ที่ผ่านเกณฑ์สอบข้อเขียนจะต้องสอบภาคปฏิบัติเพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่สมัคร  และผู้ที่จะถือ
ว่าผ่านการเลือกสรรจะต้อง ไดค้ะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  ของแต่ละภาค 

11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันที่  18 
กุมภาพันธ์  2564 ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง หรือที่เว็บไซต์  
http://www.kluaykwang.go.th        
                    12.การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
   การประกาศผลการสอบคัดเลือก  องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง จะประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะ 
พิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค                                                

ความรู้  ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้เท่ากันก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  

องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้แต่ละต าแหน่งไว้ 
ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่ง  ดังนี้ 
 

…/พนักงานจ้างตามภารกิจ 

http://www.kluaykwang.go.th/
http://www.kluaykwang.go.th/


(5) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3  อัตรา  ดงันี้ 
     (1)   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)                    จ านวน  3  อัตรา 

   (2)   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                              จ านวน  1  อัตรา 
   (3)   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย   จ านวน  1  อัตรา 
       พนักงานจ้างท่ัวไป          จ านวน   3  อัตรา  ดังนี้ 
   (1)   ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา                                  จ านวน  1  อัตรา 
   (2)   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   (กองการศึกษาฯ )                       จ านวน  1  อัตรา 
            (3)   ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า                                จ านวน  1  อัตรา 

 

  เว้นแต่  องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะมีการสอบคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างใน
ต าแหน่งเดียวกนันี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 
 

12.  การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ)แล้ว  โดยมีระยะเวลาการท าสัญญา
จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  คราวละไม่เกิน 3 ปี  และพนักงานจ้างทั่วไป ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี ตาม
ต าแหน่งว่างในกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่  ก.อบต.ก าหนด  ทั้งนี้  หาก
ตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติ  ไม่ตรงตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  
อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่    26   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
                     

 
 

   (นายไพบูลย์   เชื้อทอง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้า 
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ผนวก  ก. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  ลงวันที่       กุมภาพันธ์  2564 

ประเภท/ต าแหน่งพนักงานจ้าง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ระยะเวลาการจ้าง  อัตราค่าตอบแทน 

……………………………………………………….. 
ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
1.ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือศึกษาศาสตร์ 

เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้หรือ 

2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา
ศึกษาศาสตร์และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน “ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานและ 

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่สอน 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านการการจัดประสบการณ์เรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กต าบลกล้วยกว้าง อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัยและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน

ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กต าบลกล้วยกว้าง อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
กล้วยกว้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

อัตราค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท  

ระยะเวลาการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะด าเนินการสั่งจ้างโดยได้รับความเห็นชอบจาก (ก.อบต.
จังหวัดศรีสะเกษ)ก่อน แล้วจึงสั่งจ้างตามข้อตกลงในสัญญาจ้างตามมติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ คราวละไม่เกิน 3 ปี   
 
 
 
 

…./2.ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วย 
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2.ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จ านวน  ๑ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือ
ข้าราชการครูได ้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือ
ข้าราชการครูได ้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  ศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือ
ข้าราชการครูได ้ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนา งานด้านการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและท่ีเกี่ยวข้อง  

2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร 
แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา  

3 ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่วกับ การจัดตั้ง การยุบ รวม สถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรือ
ยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4 จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5 ร่วมวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ก าหนด เพ่ือให้ได้

บุคลากรที่มีความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อ การจัดการศึกษา  
6 ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษา 1.7 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ ศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  

8 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนางานด้าน
การศึกษา 

 9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทาง การศึกษา เพ่ือเสนอ
ขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 

 
 

 …/10 ประสานและร่วม 
 



(8) 
10 ประสานและร่วมด าเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  
11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ งบประมาณสนับสนุน

โรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือให้เด็กๆ ในพ้ืนที่
ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กใน ท้องถิ่นมีการเติบโตที่
ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย  

13 จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง มรดกล้ าค่าของท้องถิ่น  

1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน
การศึกษา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
อัตราค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท  
ระยะเวลาการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะด าเนินการสั่งจ้างโดยได้รับความเห็นชอบจาก (ก.อบต.
จังหวัดศรีสะเกษ)ก่อน แล้วจึงสั่งจ้างตามข้อตกลงในสัญญาจ้างตามมติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ คราวละไม่เกิน 3 ปี   
 

3.ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางช่าง 

เครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม และโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็น และปรับอากาศเทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
           2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหรือ
ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม และโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็น และปรับอากาศเทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้  
           3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางช่าง
เครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม และโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็น และปรับอากาศเทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

.../ลักษณะงาน 
 
 



(9) 
 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
        เป็นผู้ช่วยพนักงานส่วนต าบล ช่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะ งานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการพิจารณาท าความเห็น 
สรุปรายงาน เสนอแนะกับด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่าย พลเรือน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง                    

อัตราค่าตอบแทน 
         วุฒิ ปวช. ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท 
         วุฒิ ปวท. ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท 
         วุฒิ ปวส. ค่าตอบแทนเดือนละ  11,500 บาท  
 

ระยะเวลาการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะด าเนินการสั่งจ้างโดยได้รับความเห็นชอบจาก (ก.อบต.
จังหวัดศรีสะเกษ)ก่อน  แล้วจึงสั่งจ้างตามข้อตกลงในสัญญาจ้างตามมติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ คราวละไม่เกิน 3 ปี  
  

ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างทั่วไป 
 

1.ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (กองการศึกษาฯ) จ านวน  1  อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กต าบลกล้วยกว้าง 
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

1.  มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
2.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

อัตราค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนเดือนละ  9,000 .-บาท  
 

ระยะเวลาการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะด าเนินการสั่งจ้างโดยได้รับความเห็นชอบจาก (ก.อบต.
จังหวัดศรีสะเกษ)ก่อน แล้วจึงสั่งจ้างตามข้อตกลงในสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1  ปี 
 

2.ชื่อต าแหน่ง  พนักงานผลิตน้ าประปา  จ านวน  1  อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรอืเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
 
 

…/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการผลิตน้ าประปา และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ อาคารสถานที่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน

ที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1.  มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
2.  มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 

อัตราค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนเดือนละ  9,000 .-บาท  
 

ระยะเวลาการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะด าเนินการสั่งจ้างโดยได้รับความเห็นชอบจาก (ก.อบต.
จังหวัดศรีสะเกษ) ก่อนแล้วจึงสั่งจ้างตามข้อตกลงในสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1  ปี 
 

3.ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
                  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถและ
ความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ประเภท 2 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ า บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถบรรทุกน้ าและแก้ไขข้อขัดข้อง

เล็กๆน้อยๆในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

อัตราค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนเดือนละ  9,000 .- บาท  
ระยะเวลาการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  จะด าเนินการสั่งจ้างโดยได้รับความเห็นชอบจาก (ก.อบต.
จังหวัดศรีสะเกษ) ก่อนแล้วจึงสั่งจ้างตามข้อตกลงในสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1  ปี 
 


