
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 
เรือ่ง  การรบัสมคัรสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจบุคุคลเป็นพนกังานสว่นต าบล  

ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
.......................................................... 

      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร  อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) มาตรา  ๒๖ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  โดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก              
เรื่อง กระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศ ณ  วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลจ านวน ๖ ต าแหน่ง ๒๐ อัตรา ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหนง่และอัตราวา่งทีจ่ะบรรจุแตง่ตั้ง 

๑.๑ ต าแหนง่สายงานทีเ่ริม่ตน้จาก ระดบั ๑ จ านวน  ๑  ต าแหนง่ ๑ อตัรา ดงันี ้
๑.๑.๑ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  ๑  อัตรา 

๑.๒ ต าแหนง่สายงานทีเ่ริม่ตน้จาก ระดบั  ๒ จ านวน  ๒  ต าแหนง่ ๒ อตัรา  ดงันี ้
๑.๒.๑ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน   ๑  อัตรา 
๑.๒.๒ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน     จ านวน  ๑  อัตรา 

๑.๓ ต าแหนง่สายงานทีเ่ริม่ตน้จาก ระดบั ๓ จ านวน  ๒ ต าแหนง่ ๒ อตัรา ดงันี ้
                         ๑.๓.๑ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน    จ านวน  ๑  อัตรา 
      ๑.๓.๒ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา    จ านวน  ๑  อัตรา 

๑.๔ ต าแหนง่ ครผููช้ว่ย จ านวน  ๑ ต าแหนง่ ๑๕ อตัรา ดงันี ้
      ๑.๔.๑ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ปฐมวัย   จ านวน  ๗  อัตรา 
      ๑.๔.๒ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา  จ านวน  ๑  อัตรา 
      ๑.๔.๓ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก เกษตรกรรม  จ านวน  ๑  อัตรา 
      ๑.๔.๔ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา  จ านวน  ๑  อัตรา 
      ๑.๔.๕ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑  อัตรา 
 
          /๑.๔.๖ ต าแหน่ง 
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      ๑.๔.๖ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  อัตรา 
      ๑.๔.๗ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์  จ านวน  ๑  อัตรา 
      ๑.๔.๘ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๑  อัตรา 
      ๑.๔.๙ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ภาษาไทย  จ านวน  ๑  อัตรา 

          ๒.  คุณสมบัตทิัว่ไปและคุณสมบัตเิฉพาะต าแหนง่ของผูม้สีิทธสิอบ 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

        ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่ วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖           
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕45 ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ     

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(จ) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน 

ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

     (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
 
          /(๑๔) ไม่เป็นผู้เคย 
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(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้

ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ข้อความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๗ 

2.๒ คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
      ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ คือ (ภาคผนวก ก) 

          ๓. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
       ผู้สอบแข่งขันได้ทีไ่ด้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 

     ๓.๑ ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑  
           ๓.๑.๑  ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๑ จะ

ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน  ๙,๔๔๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.
ก าหนด 

     ๓.๒ ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒  
           ๓.๒.๑ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๒    

จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้ 
   (๑) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี  ต่อ
จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๘๐ บาท หรือตามที่      ก.
อบต.ก าหนด 
   (๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี     
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๑๑,๕๑๐  บาท หรือตามที่      
ก.อบต. ก าหนด 
        ๓.๓ ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   

     ๓.๓.๑ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๓     
คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา       
ตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๖๐ บาท หรือตามท่ี ก.อบต.ก าหนด 

     ๓.๓.๒ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๓     
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท หรือตามท่ี ก.อบต.ก าหนด 

 ๓.๓.๓ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๓     
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี  อัตรา
เงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท หรือตามท่ี ก.อบต.ก าหนด 
 
 
 
          /๔.การรับสมัคร 
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          ๔. การรับสมัครสอบแข่งขัน 
      ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
            ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับใบสมัครและคู่มือการสมัคร
สอบแข่งขันและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง        
จังหวัดตาก  ตั้งแต่วันที่   9  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่  30 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘            
(ในวันและเวลาราชการ)  หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร  หมายเลขโทรศัพท์  
๐-๕๕๕๗-๗๓๒๐ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ www.mogro.go.th   
      ๔.๒ ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบแข่งขนั 
             ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ  ต าแหน่งละ  ๓๐๐  บาท 
             ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณี 
 
              ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบแข่งขัน 
           ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือตนเอง และ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ใบสมัครสอบ  ที่ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน    

(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
มาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  ๓  รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัคร
หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน ๑ รูป และบัตรประจ าตัวสอบ  จ านวน  
๒  รูป 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 

(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขัน ตามข้อ ๑.๔.๑-๑.๔.๙) 
(๖) หนังสือรับรองคุณวุฒิจากโรงเรียน/สภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือส าเนา               

ใบประกาศนียบัตร/ใบปริญญาบัตร ฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ   
(๗) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย (ฉบับจริง)      

มาแสดงในวันสมัคร  โดยผู้สมัครสอบจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน     
วันที่ปิดรับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย จ านวน        
๑ ฉบับ 

(๘) ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการท หาร          
กองประจ าการ (สด.๔๓) หรือหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) พร้อมแสดงฉบับจริง  (เฉพาะผู้สมัครสอบ 
ที่เป็นชาย) 

(๙) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ ๒.๑ (๕)  ซึ่งออกให้        
ไม่เกิน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันที่สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง) 

(๑๐) ส าเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 
 
          /(๑๑) ผู้สมัครที่ 
 



-๕- 
 

(๑๑) ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการประเภทอ่ืน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนประสงค์  
จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่ และใช้วุฒิเดียวกับต าแหน่ง   
ที่ตนด ารงอยู่ จะต้องน าหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจบรรจุแต่งตั้งอนุญาตให้มาสมัครสอบ         
หากผู้สมัครสอบรายใดไม่น าหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครสอบ หรือถ้าเป็น    
ผู้สอบแข่งขันได้  จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้  

(๑๒) ผู้สมัครสอบต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศ    
รับสมัครสอบหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในการรับสมัคร
สอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้       

(๑๓) ทั้งนี้ส าเนาเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียน   
ค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”ลงชื่อ วันที่/เดือน/ปี ของส าเนาเอกสารทุกฉบับโดยผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถ
สมัครสอบได้เพียงคนละ ๑ ต าแหน่ง เท่านั้น  
 

๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน        

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน  ในวันที่  4  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโมโกร  และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัดหรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ 
www.mogro.go.th  
        
  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  

     หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ภาค ดังต่อไปนี้ 
       (๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

             (๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)                  
                                     คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

           (๓) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร จะด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการ
สอบตาม (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้   
     

 ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 

 ๙. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้           
โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบ 
 
          /ได้คะแนนภาค 
 



-๖- 
 

ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข)  เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
(ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ    
ที่สูงกว่า ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 
     (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นเวลา ๒ ปี   
นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชี      
ที่ก าหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่   
ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนต าบล    
โมโกร ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศ
ขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
     (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ที่มีเหตุไม่อาจเข้า
รับการบรรจุแต่งตั้งได้ เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารไว้ในบัญชีเดิมใน
ล าดับสุดท้ายเพ่ือรอบรรจุแต่งตั้ง ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวฯประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบได้
และบัญชียังไม่ยกเลิก 
 
   ๑๐.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้แล้ว ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้ง 

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโมโกรก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า     
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ เว้นแต่มีเหตุเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร จะพิจารณาขึ้นบัญชีไว้เป็นการเฉพาะให้ตามข้อ ๙(๓) 

(๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
ในต าแหน่ง ระดับ และเงินเดือนเกินกว่าที่ประกาศไว้  

(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

 ๑๑.  เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
          (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่

ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุและแต่งตั้งครบตามล าดับจ านวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังต าแหน่ง
ดังกล่าวฯ ว่างลงอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้ 

 
          /(๒) การบรรจุแต่ง 



 

-๗- 
 

        (๒) การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องด ารง
ต าแหน่ง ในองค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร  อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุแต่งตั้ง โดยห้ามโอน (ย้าย)  
ไปหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการอ่ืนทุกกรณี  ยกเว้นลาออกจากราชการ  

        (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการ
ประเภทอ่ืนมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง ระดับ และอัตราเงินเดือนตามท่ีประกาศไว้    

        (๔) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ใน
ต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่งอ่ืนก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามา
สมัครสอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

        (๕) องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร เป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะไม่อนุญาต     
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
ไปบรรจุแต่งตั้ง     

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร จะด าเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ใน
ท านองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ    
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     
 

                        
 

(นายปัญญา    ชาญชาติวีระ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   1  รหัสต าแหน่ง 01 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ที่ไม่ยากภายใต้การก ากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค าสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตราย
และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้  รักษาและบ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกัน
และบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
การฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่ อบต.ได้ก าหนดไว้ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า 

ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง งานธุรการทั่วไป และงานสาร
บรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ละเอียด แม่นย า 
 

 

 

 

 

ผนวก ก 



-๙- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงนิและบญัช ี 2    รหสัต าแหน่ง 02 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตาม
ค าสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่กว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงิน  และบัญชีตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือประกอบการจัดท างบประมาณประจ าปี ท าฎีกาเบิกเงิน 
เช่น  บัญชีเงินสดประจ าวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบส าคัญหมวดรายจ่าย
ตรวจทานงบใบส าคัญที่ไม่มีปัญหา ท ารายงานการเงินเป็นประจ าทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้ รั บประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ เทคนิคหรือ เทียบได้ ไม่ ต่ ากว่ านี้ ท างทางบัญชี        

พาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการ 
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย อบต.     

กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
6. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน 

ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 

ผนวก ก 



-๑๐- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558 
*********************************** 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   2     รหัสต าแหน่ง 03 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่ งจ าเป็นต้องปฏิบัติ โดยผู้มีความรู้
ความสามารถ หรือความช านาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่ง หรือแบบ    
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ ยวกับงานให้บริการทางสาธารณสุข         
โดยให้บริการเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพร่างกาย ให้ค าแนะน าช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแม่และ
เด็ก และงานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล กาบควบคุมป้องกันโรค หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการ
สาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา เช่น      
ช่วยควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติและข้อมูลการเกิดโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็ นปัญหาทาง
สาธารณสุข สอบสวนภาวะการเกิดโรคในเบื้องต้น ติดตามและรายงานการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเชื้อส่งตรวจ     
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะ 

เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก .อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้หรือ 

2.  ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาลซึ่งมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก .อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้หรือ 

3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการแพทย์แผนไทย      
หรอืทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย  

กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม  แก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
6. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบ 

ผนวก ก 



-๑๑- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 3    รหัสต าแหน่ง 04 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงาน ด าเนินการ
และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษา
กลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก .พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 

หรือ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร  

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย   

กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 
 
 
 
 

ผนวก ก 



-๑๒- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหนง           นกัวชิาการศกึษา 3     รหสัต าแหน่ง 05 
 

หนา้ที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ   
หนา้ที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ท าหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและ        
การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งไดแกการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการก าลังคน หลักสูตรแบบเรียน ความรพ้ืูนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความ
ต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะน าแนวการศึกษาและ
อาชีพเผยแพรการศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุโทรทัศน์การเขียนบทความ จัดท าวารสารหรือเอกสารต่างๆ 
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบได ไมต่ ากว่านี้ทางบริหารกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา 
พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์
อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง นี้ได 
 

ความรูความสามารถที่ต้องการ 
   1. มีความรูในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน้าที ่
  2. มีความรูความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน และกฎหมาย กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
 3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ของประเทศไทย 
 4. มีความรูความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติในหน้าที ่
 5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอ้มูลวิเคราะหป์ัญหาและสรุปเหตุผล 
 

 

 

  

 

ผนวก ก 



-๑๓- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหนง่  ครผููช้ว่ย       รหสัต าแหน่ง 06 
   วชิาเอกปฐมวยั     รหสัวชิา 01 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชาเอก 
(๑) ปฐมวัยศึกษา 
(๒) การศึกษาปฐมวัย 
(๓) อนุบาลศึกษา 
(๔) อนุบาล 
(๕) การอนุบาลศึกษา 
(๖) การปฐมวัยศึกษา 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 

การให้ได้รับเงินเดือน 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
 
 
 
 

 
 

ผนวก ก 



-๑๔- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหนง่  ครผููช้ว่ย       รหสัต าแหน่ง 06 
 วชิาเอกประถมศึกษา   รหสัวชิา  02 

 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชาเอก 
(๑) ประถมศึกษา 
(๒) การประถมศึกษา 
(๓) การสอนประถมศึกษา 
(๔) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 

การให้ได้รับเงินเดือน 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผนวก ก 



-๑๕- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหนง่  ครผููช้ว่ย       รหสัต าแหน่ง 06 
   วชิาเอกเกษตรกรรม    รหสัวชิา 03 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการ             

ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชาเอก 
(๑) เกษตรกรรม 
(๒) เกษตรทั่วไป 
(๓) ครุศาสตร์เกษตร 
(๔) เทคโนโลยีการเกษตร 
(๕) พฤกษศาสตร์ 
(๖) พืชศาสตร์ 
(๗) เกษตรศึกษา 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 

การให้ได้รับเงินเดือน 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
 
 
 

 
 

ผนวก ก 



-๑๖- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหนง่  ครผููช้ว่ย       รหสัต าแหน่ง 06 
   วชิาเอกสังคมศึกษา    รหสัวชิา 04 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชาเอก 
(๑) สังคมศึกษา     (๗) สังคมศาสตร์การพัฒนา 
(๒) การสอนสังคมศึกษา    (๘) ประวัติศาสตร์ 
(๓) การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา  (๙) การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๔) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   (๑๐) ภูมิศาสตร์ 
(๕) ไทยคดีศึกษา     (๑๑) วัฒนธรรมศึกษา 
(๖) ไทยศึกษา     (๑๒) การพัฒนาชุมชน 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 

การให้ได้รับเงินเดือน 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
 
 

 
 
 

 

ผนวก ก 



-๑๗- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหนง่  ครผููช้ว่ย       รหสัต าแหน่ง 06 
   วชิาเอกวิทยาศาสตร์    รหสัวชิา 05 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชาเอก 
(๑) วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(๒) การสอนวิทยาศาสตร์ 
(๓) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
(๔) วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(๕) วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(๖) การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
(๗) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
(๘) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 

การให้ได้รับเงินเดือน 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
 

 
 

ผนวก ก 



 
-๑๘- 

แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 
 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 

ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

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

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหนง่  ครผููช้ว่ย       รหสัต าแหน่ง 06 
   วชิาเอกคอมพวิเตอร์    รหสัวชิา 06 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชาเอก 
(๑) คอมพิวเตอร์     (๑๑) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
(๒) วิทยาการคอมพิวเตอร์   (๑๒) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
(๓) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ (๑๓) ระบบสารสนเทศ 
(๔) คอมพิวเตอร์ศึกษา    (๑๔) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๕) ศาสตร์คอมพิวเตอร์    (๑๕) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
(๖) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (๑๖) เทคโนโลยีการศึกษา 
(๗) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  (๑๗) สารสนเทศส านักงาน 
(๘) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   (๑๘) สารสนเทศศาสตร์ 
(๙) การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (๑๙) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หรือ   
(๑๐) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                  ระบบสารสนเทศการจัดการ 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 

การให้ได้รับเงินเดือน 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
 

ผนวก ก 



-๑๙- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหนง่  ครผููช้ว่ย       รหสัต าแหน่ง 06 
   วชิาเอกคณิตศาสตร์    รหสัวชิา 07 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชาเอก 
(๑)  คณิตศาสตร์     (๙) สถิติคณิตศาสตร์ 
(๒) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  (๑๐) สถิติประยุกต์ 
(๓) คณิตศาสตร์ประยุกต์    (๑๑) คณิตศาสตร์สถิติ 
(๔)   สถิติ     (๑๒) คณิตศาสตร์-เคมี 
(๕)   สถิติศาสตร์     (๑๓) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
(๖)   การสอนคณิตศาสตร์    (๑๔) คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ 
(๗)   คณิตศาสตร์ศึกษา    (๑๕) คณิตศาสตร์เศรษฐมิติ 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 

การให้ได้รับเงินเดือน 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
 
 
 
 

 

ผนวก ก 



-๒๐- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหนง่  ครผููช้ว่ย       รหสัต าแหน่ง 06 
   วชิาเอกภาษาองักฤษ    รหสัวชิา 08 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชาเอก 
(๑) ภาษาอังกฤษ 
(๒) การสอนภาษาอังกฤษ 
(๓) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
(๔) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
(๕) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(๖) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
(๗) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
(๘) วรรณคดีอังกฤษ 
(๙) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
(๑๐)ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 

การให้ได้รับเงินเดือน 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 

 
 

ผนวก ก 



-๒๑- 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดงันี้ 
 

ชื่อต าแหนง่  ครผููช้ว่ย       รหสัต าแหน่ง 06 
   วชิาเอกภาษาไทย    รหสัวชิา 09 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชาเอก 
(๑) ภาษาไทย 
(๒) การสอนภาษาไทย 
(๓) วิธีสอนภาษาไทย 
(๔) ไทยศึกษา 
(๕) ภาษาและวรรณคดีไทย 
(๖) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
(๗) วรรณคดีไทย 
(๘) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 

การให้ได้รับเงินเดือน 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
 

 

 

ผนวก ก 



-๒๒- 
แนบทา้ยประกาศฯองค์การบรหิารสว่นต าบลโมโกร 

 เรื่อง การสมคัรสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจบุุคคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 ลงวนัที ่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
*********************************** 

 

หลักสตูรและวธิกีารสอบแข่งขัน 
 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยข้อสอบแบบปรนัย 

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผม โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นใน

ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
อย่างอ่ืน 

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความ หรือรูปภาพ การคิด
วิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจ าลอง
ต่างๆ 

2.  วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความ

สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้นๆ 
การอ่านและการท าความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามท่ีตามมาในแต่ละบทความ
หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย ทดสอบความสามารถในการเลือกให้ค าหรือกลุ่มค า
การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ 

3.  วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

(1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
(2) พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

จนถึงปัจจุบัน 
(3)  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(4)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(5)  กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(6)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(7)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(8)  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(9) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

พ.ศ. 2542 
 
 
 
 

 

ผนวก ข 



-๒๓- 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาค ข (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยข้อสอบแบบปรนัย ดังนี้ 

 

ล าดบั ต าแหน่ง ความรอบรูแ้ละกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัต าแหนง่ 
1 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 1 
1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับแนวทางปฏิบัติด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และงานอื่น ๆ อย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
-พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
-เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
2 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และ
งานอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่6) พ.ศ. 2552 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
2 

1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน และ
งานอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
-พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 



-๒๔- 
ล าดบั ต าแหน่ง ความรอบรูแ้ละกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัต าแหนง่ 

  -พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
-พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 

4 นักพัฒนาชุมชน 3 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน
และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
-พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
-พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 

5 นักวิชาการศึกษา 3 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการศึกษา และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  
พ.ศ. 2551 
-พระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-พระราชบัญญัติก าหนดและและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

6 ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
-หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
-การพัฒนาผู้เรียน 
-การบริหารจัดการชั้นเรียน 
-การวิจัยทางการศึกษา 
-สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



-๒๕- 
ล าดบั ต าแหน่ง ความรอบรูแ้ละกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัต าแหนง่ 

  -การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ใน
เนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

7 ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก
ประถมศึกษา 

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
-หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
-การพัฒนาผู้เรียน 
-การบริหารจัดการชั้นเรียน 
-การวิจัยทางการศึกษา 
-สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ใน
เนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

8 ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก
เกษตรกรรม 

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
-หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
-การพัฒนาผู้เรียน 
-การบริหารจัดการชั้นเรียน 
-การวิจัยทางการศึกษา 
-สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ใน
เนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

9 ครูผู้ช่วย สาวิชาเอกสังคม
ศึกษา 

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
-หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
-การพัฒนาผู้เรียน 
-การบริหารจัดการชั้นเรียน 
-การวิจัยทางการศึกษา 
-สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



-๒๖- 
ล าดบั ต าแหน่ง ความรอบรูแ้ละกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัต าแหนง่ 

  -การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ใน
เนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

10 ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก
วิทยาศาสตร์ 

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
-หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
-การพัฒนาผู้เรียน 
-การบริหารจัดการชั้นเรียน 
-การวิจัยทางการศึกษา 
-สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ใน
เนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

11 ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ 

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
-หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
-การพัฒนาผู้เรียน 
-การบริหารจัดการชั้นเรียน 
-การวิจัยทางการศึกษา 
-สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ใน
เนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

12 ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก
คณิตศาสตร์ 

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
-หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
-การพัฒนาผู้เรียน 
-การบริหารจัดการชั้นเรียน 
-การวิจัยทางการศึกษา 
-สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



-๒๗- 
ล าดบั ต าแหน่ง ความรอบรูแ้ละกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัต าแหนง่ 

  -การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ใน
เนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

13 ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ 

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
-หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
-การพัฒนาผู้เรียน 
-การบริหารจัดการชั้นเรียน 
-การวิจัยทางการศึกษา 
-สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ใน
เนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

14 ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก
ภาษาไทย 

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
-หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
-การพัฒนาผู้เรียน 
-การบริหารจัดการชั้นเรียน 
-การวิจัยทางการศึกษา 
-สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ใน
เนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้ 

1. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา 

ประวัติการท างาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์   โดยยึดหลักสมรรถนะ        
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์   ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตส านึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งนั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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