
 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
************************* 

   
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  ๑.  ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 

  ๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่ 
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน    2 อัตรา  
- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน    2 อัตรา 

 

  ๑.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ 
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1  อัตรา  

 

(รายละเอียดและตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแนบท้ายประกาศนี้) 
 

 ๒. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเตมิจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี  
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วน
ตำบล  

/(๕) ไมเ่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.... 
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   (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
   (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ                 

สำหรับ พระภิกษุหรือสามเณร ไม่รับสมัครสอบ ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 
0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสำนักงาน ก.ท.ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 
มกราคม 2521 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
ประกาศกำหนดโรคทีเ่ป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
 

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้   

 
๓. การรบัสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร   
ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย

ตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.) 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔00-1218 โดย
กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครที่ลงลายมือชื่อ
ของผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ 
 

 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ โดยกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และ

แนบสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างน้อย 1 ดังนี้ 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ 

เดือน จำนวน ๓ รูป  
 

/(๒) สำเนาคุณวุฒิการศกึษา… 
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(๒) สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ  

(๓) บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
(๔) ทะเบียนบา้น พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการ

กลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ 
(๖) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบสำคัญการเปลี่ยน 

ชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบรับรองการผ่านงาน
ใบอนุญาตขับรถ พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 

  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร   
อัตราค่าธรรมเนียม     ๑๐๐  บาท 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มี

การยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริต  

 

๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครสอบเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 
   ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะ 

 ๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ใน
วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก ้อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 ๔.๒ กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรร ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.๐๐ น.เปน็ต้นไป 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก ้อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 

/๔.๓ ให้ผู้เขา้รับการสอบ…. 
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 ๔.๓ ให้ผู้เข้ารับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ 

สวมเสื้อ กางเกงสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  (๒) นำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย 
  (๓) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

สอบโดยเคร่งครัด 
  (๔) ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกีย่วกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้

เข้าสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้ 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบทา้ยประกาศนี้ 
 
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๖๐ โดยการดำเนินการสั่งจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
 

 ๗. การประกาศรายชือ่และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน

สอบที่ได้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  

 ๗.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จะประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดย
เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลข
ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

 ๗.๓  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นไปอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับวัน
ขึน้บัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ที่ผ่านการสรรและเลือกสรร เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่
ตรงตามกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นอันยกเลิกบัญชีในบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรร 

1) ผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ 
2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารบัการจ้างตามวัน เวลา ที่กำหนด 

 
/๘. การทำสัญญาจ้าง…. 
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๘. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้กำหนดโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จะพิจารณาเลือกสรรบุคคลผู้ที่มีคะแนนสอบแข่งขันสูงสุดก่อนเป็นอันดับแรก 
เพ่ือจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ หากมีการสละสิทธิ์จะเรียกผู้ที่มี
คะแนนสอบในลำดับถัดไป   
  ๘.๑ สัญญาจ้างไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จ.นม. เห็นชอบ  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างดังกล่าวในรูปคณะกรรมการโดย
ยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากมีการแอบอ้างหรือการทุจริตให้สอบได้ โปรดแจง้องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตะไก ้ทราบเพ่ือจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
          

   ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕65 
 
 
       
            
                                        (นายประสงค์  มีสวัสดิ์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ผนวก ก 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕65 

------------------------------------------------------ 
 
๑. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป  
 

๒. ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 

3. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่เป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานหรืองานอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคบับัญชามอบหมาย  
 

4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
  - งานซ่อมบำรุง ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า 
  - งานซ่อมอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
  - งานบริการทั่วไป เช่น จัดสถานที่ กางเต็นท ์ติดตั้งเวที ขนย้ายสิ่งของ ฯลฯ 
  - งานรักษาความสะอาดภายในและนอกสถานที่ ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ งานเก็บขยะ 
  - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคบับัญชามอบหมาย 
 

5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
  - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 
 

6. ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  - มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่กำหนด 
  - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกฎหมายอ่ืน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

7. ระยะเวลาการจ้าง  สัญญาจ้าง 1 ปี 
 

8. ค่าตอบแทน   9,000    บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-) 
 

9. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 



----------------------------------------------------- 
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๑. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป  
 

๒. ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย
ของเด็ก สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ช่วยดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จัก
ช่วยเหลือตัวเองได้ ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความเสียสละ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
  - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 
 

6. ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   - ปฏิบัติงานวิชาการ และงานธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียน 
   - มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
   - มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 
   - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี 
  - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกฎหมายอ่ืน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

7. ระยะเวลาการจ้าง  สัญญาจ้าง 1 ปี 
 

5. ค่าตอบแทน   9,000    บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-) 
 

9. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
----------------------------------------------------- 
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๑. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 

๒. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
   1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภั ย
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย ในด้านชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน  

1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือดำเนินการป้องกันเชิง
รุกก่อนเกิดเหตุการณ์  

1.3 จัดตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การ ดำเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1.4 รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทางจราจร 
แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดทำแผนป้องกันรับ สถานการณ์ และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์  

1.5 จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรายงาน
ผู้บังคับบัญชา  

1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  

1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้คำปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกัน และบรรเทา    

สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้อต้นได้ด้วยตนเอง  

 
/2.3 ประสานงาน… 
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2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออำนวยความ สะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  

2.4 ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง รวดเร็วทั่วถึง 

 

 4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได ้   

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้    

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหนง่นี้ได้    
 

5. ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  1. ความรู้ทีจ่ำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว     
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน      

2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   
2.2 ทักษะการประสานงาน       
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ   
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล     
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้  
    



/3. สมรรถนะ....     
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  3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย   

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ    
3.1.5 การทำงานเป็นทีม      

3.2 สมรรถนะประจำสายงาน  
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์    
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  
3.2.4 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น    
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ     
 

6. ระยะเวลาการจ้าง  สัญญาจ้างไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จ.นม. เห็นชอบ 
 

7. ค่าตอบแทน   
  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท 
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราค่าตอบแทน 
10,840 บาท 
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ ำกว่านี้  อัตราค่าตอบแทน 
11,500 บาท 
 

8. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
----------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ผนวก ข 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕65 

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

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป    
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบปรนัย 50 ข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
  1. ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 
  2. ความสามารถด้านภาษา ให้ทดสอบโดยการวัดความสามมารถในการอ่าน จับใจความ สรุปความ
จากบทความต่างๆ และหาความสัมพันธ์ของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ 
  3. ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิด  สรุปเหตุผล และ
อุปมาอุปไมย 

4. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบปรนัย 50 ข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิชา
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ 
 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผู้สมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืน
ใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอ่ืน เป็นต้น 
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ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบข้อเขียน (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)   
  1. วิชาการความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้
และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความการสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ 
หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียง
ข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
  2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
ข. ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
   1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
   1.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
   1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว 
   1.4 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2560-2565 
   1.5 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.6 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  2. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ให้ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ใน
เนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
  3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
   3.1 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
   3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    -มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
    -มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    -มาตรฐานการปฏิบัติตน 
   3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
   3.5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 



/ค. ภาคความเหมาะสม... 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผู้สมัครเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม
อีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบและบุคลิกอย่างอ่ืน เป็นต้น 
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ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบปรนัย 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
  1. การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
  2. การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การ
คิดสรุปหาเหตุผล อุปมาอุปไมย และความสามารถทางด้านภาษาไทย 
  3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
  7. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  8. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบปรนัย 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน  
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
6. พระราชบัญญัติป้องกันและระงบัอัคคีภัย พ.ศ.2542  
7. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
8. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
9. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
10.กฎหมายและระเบียบอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผู้สมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืน
ใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 


