ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
......................................................
ด้ วยองค์ การบริ ห ารส่ วนตำบลตู ม อำเภอปั กธงชั ย จั งหวั ดนครราชสี มา ประสงค์ จะรั บ สมั ครบุ คคล
เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวั นที่ ๒๔ มิ ถุ นายน ๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ ๖) ลงวั นที่ ๒๐ ธั นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ตำแหน่ง ผู้ดแู ลเด็ก(ทักษะ)
จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒ . คุณสมบัติ ทั่วไป และคุ ณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มี สิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ทีมรี ่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรื อจิ ต ฟั่น เฟื อ นไม่ส มประกอบ หรื อเป็ น โรคตามที่ก ำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่ ลั ก ษณะต้ อ งห้ าม
เบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ข) วัณโรคในระยะอันตราย
ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
/ (7) ไม่เป็น …

-๒
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่ เป็ น ข้ าราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรือ ลู ก จ้ างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ ที่ผ่ านการสรรหาและการเลื อกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ ดำรงตำแหน่ ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วย
ตนเอง ระหว่างวันที่ 1 - 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖4 เฉพาะวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 044-000450, 044-000452 หรือ www.abttoom.com
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครรับการเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด เพื่อยื่นในวันรับ
สมัครเลือกสรร ดังนี้
(๑) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก (ชุ ด สุ ภ าพ) และไม่ ส วมแว่ น ตาดำ ขนาด ๑ นิ้ ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย )
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๔) สำเนาวุฒิ การศึกษา หรือใบสำคัญ แสดงการจบการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript Of Report ) ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร
(๕) ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าไม่เป็ นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไป ในข้อ ๒.๑ (๔) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
ถึงวันปิดรับสมัคร
(๖) หลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล (ในกรณี ชื่ อ -นามสกุ ล ในหลั ก ฐานการสมั ค ร
ไม่ตรงกัน) ใบทหารกองเกิน (ส.ด.๙) ใบรับรองการผ่านงาน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หนังสือรับรองแสดงการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครหรือหนังสือรับรองแสดงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผสู้ มัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
/ 3.3 ค่าธรรมเนียม ...

-๓๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะไม่จ่ายคืนไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
๑. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
๒. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไป และคุ ณสมบั ติ เฉพาะสำหรั บตำแหน่ งตรงตามประกาศรับสมั ครจริง และจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการ
ประเมิ น สมรรถนะ ในวั น ที่ 14 เดื อน มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖4 ณ ที่ ท ำการองค์ การบริ ห ารส่ วนตำบลตู ม
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ www.abttoom.com
- ดำเนินการสอบ ในวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ ง (ภาค ค) เวลา ๑๑.๔๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่ วนตำบลตูม อำเภอปักธงชั ย
จังหวัดนครราชสีมา
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาค
การประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชือ่ ผู้ผา่ นการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ www.abttoom.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ เป็ นอันยกเลิกหรือ
สิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
/ การขึ้นบัญชี …

-๔การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะจัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในลำดั บที่สู งกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกั บตำแหน่ ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ ผู้ สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัคร
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ
ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้ คือ
๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในตำแหน่งทีผ่ ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างตามวัน เวลาทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำหนด
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำหนด เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมามีมติเห็นชอบแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายภาณุพันธ์ วุฒพิ รชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชือ่ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
รับ ผิ ด ชอบเป็ น ผู้ ช่ว ยผู้ ดู แ ลเด็ ก ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ดูแ ลความเรียบร้อ ย
ความปลอดภัย ของเด็กเล็ ก สอนให้ ความรู้ เบื้องต้ นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติห น้าที่อื่ นที่ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิ บั ติ งานเกี่ย วกั บ การจั ด ประสบการณ์ เรีย นรู้ และส่ งเสริม การเรียนรู้ ด้ว ยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จั ด อบรมสั่ งสอนและจัดกิจกรรมเพื่ อพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณ ลั กษณะที่ พึ่งประสงค์และ
คุณลักษณะตามวัย
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาหรือสูงกว่า หรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะ
ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้ องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานั้น ๆ
โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบ
ทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
ระยะเวลาการจ้าง
ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่ วนตำบล
ตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท
สิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ชือ่ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ตอ้ งใช้แรงงานทัว่ ไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน
ระยะเวลาการจ้าง
ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่ วนตำบล
ตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท
สิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สมรรถนะ
๑. ความรูค้ วามสามารถทั่วไป (ภาค ก )
๑.๑ ความรู้ทั่วไป
๑.๒ ความรู้วิชาภาษาไทย
๑.๓ ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
1.4 ความรู้เกีย่ วกับองค์การบริหารส่วนตำบล
1.5 ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
โดยวิธกี ารสอบ
ข้อเขียน (แบบ
ปรนัย)

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข )
๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พงศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พงศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
๓. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
4. ความรู้ทเี่ กี่ยวกับงานตาม ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

๑๐๐

โดยวิธกี ารสอบ
ข้อเขียน (แบบ
ปรนัย)

๓. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต หรือสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
ทั้ ง สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ปฏิ ภ าณ ไหวพริ บ บุ ค ลิ ก ภาพ
ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
สอบ
รวม

๑๐๐

โดยวิธกี าร
สัมภาษณ์
สังเกต หรือสั่งให้
ปฏิบัติตามคำสั่ง

๓๐๐

ขัน้ ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๑. สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข (แบบปรนัย)
๒. สอบสัมภาษณ์ ภาค ค
ผู้ที่ถือว่าเป็ นผู้ผ่ านการเลื อกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก ) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
แต่ละภาคการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
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รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สมรรถนะ
๑. ความรูค้ วามสามารถทั่วไป (ภาค ก )
๑.๑ ความรู้ทั่วไป
๑.๒ ความรู้วิชาภาษาไทย
๑.๓ ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
1.4 ความรู้เกีย่ วกับองค์การบริหารส่วนตำบล
2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต หรือสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
ทั้ ง สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ปฏิ ภ าณ ไหวพริ บ บุ ค ลิ ก ภาพ
ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
สอบ
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
โดยวิธกี ารสอบ
ข้อเขียน (แบบ
ปรนัย)

๑๐๐

โดยวิธกี าร
สัมภาษณ์
สังเกต หรือสั่งให้
ปฏิบัติตามคำสั่ง

200

ขัน้ ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๑. สอบข้อเขียน ภาค ก (แบบปรนัย)
๒. สอบสัมภาษณ์ ภาค ค
ผู้ที่ถือว่าเป็ นผู้ผ่ านการเลื อกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาคการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

