ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.......................................................................
ด้ว ยองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเขาพระทอง อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธ รรมราช มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามอัตราตาแหน่งว่างในแผนอัตรากาลัง
(แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)
อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช เรื่ อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 4 การสรรหา
และการเลือกสรร ข้อ 18 และข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา
๒. คุ ณสมบั ติ ทั่ วไปและคุ ณสมบั ติ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ งของผู้ มี สิ ทธิ สมั ครเข้ ารั บการสรรหา
และการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไ ปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ ๔ แห่ ง ประกาศ
คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตาบลจั ง หวัด นครศรีธ รรมราช เรื่ อง กาหนดหลั ก เกณฑ์เกี่ ยวกั บพนั กงานจ้า ง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันรับสมัครสอบ)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้...

-2(5) ไม่เป็ นผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนั กงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณร ไม่ ส ามารถสมั ค รและเข้ า รั บ การสรรหาและการเลื อ กสรรได้
ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510
และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งกรมมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม ๒๕38
หมายเหตุ ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างซึ่งขาดคุณสมบัติทั่วไป
ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9 มีสิทธิสมัครได้แต่ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
2.2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
๓. การสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่
18 - 27 พฤษภาคม 2565 ในวั น และเวลาราชการ หรื อ ติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่
ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาพระทอง โทรศั พท์ ห มายเลข 0-7584-5114 และทางเว็ บไซต์
www.khaophrathong.go.th
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน สาเนาเอกสารทุกชนิดให้
ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริง
และสาเนารับรองความถูกต้อง ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ตาแหน่งที่สมัครหลังรูปด้วยตัวบรรจง
จานวน ๓ รูป
(2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหลักฐานแสดงการจบการศึกษาพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
/(5) ใบรับรอง...

-3(5) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
(6) หนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุทักษะ
จานวน ๑ ฉบับ
ในงานที่ปฏิบัติไม่ตากว่า ๕ ปี
(7) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านพ้นภาระการเป็นทหารตามกฎหมาย (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(8) สาเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
หากตรวจสอบภายหลังว่า ผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ที่กาหนด
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ในการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
5 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลั กฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อัน เกิ ดจากผู้ ส มัครไม่ว่ าด้ว ยเหตุ ผ ลใด ๆ หรื อคุณ วุฒิ การศึก ษาไม่ตรงตามคุณ สมบัติ เฉพาะส าหรั บตาแหน่ ง
ที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การสรรหาและเลื อ กสรร จะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค ร สอบ
ตาแหน่ ง ละ ๑๐๐ บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการเลือกสรร
7.1 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง จะปิดประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลเขา
พระทอง และทางเว็บไซต์ www.khaophrathong.go.th
7.2 กาหนดวัน เวลา และสถานที่การเลือกสรร จะดาเนินการสรรหา ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาพระทอง ตามรายละเอียดดังนี้
วันที่
เวลา
การทดสอบ
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 10.00 – 12.00 น.
- ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ในวั น จั น ทร์ ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2565 (ต้อ งเป็ น ผู้ ที่ไ ด้ ค ะแนนภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปและภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
วันที่
เวลา
การทดสอบ
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 09.00 – 11.00 น.
- ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
/8.หลักเกณฑ์...

-48. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.)
9. หลักเกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลาดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ผู้ที่มี
คะแนนสั ม ภาษณ์ ม ากกว่ า อยู่ ใ นล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า ได้ ค ะแนนสั ม ภาษณ์ เ ท่ า กั น ให้ ผู้ ไ ด้ ค ะแ นนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ งเป็น ผู้ อยู่ในล าดับที่สู งกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ ผู้ รับหมายเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
9.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
พระทอง และทางเว็บไซต์ www.khaophrathong.go.th
10. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค) เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ ความสามารถเฉพาะส าหรั บตาแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่ว ไป
(ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
เขาพระทอง
ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรร
แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้น
บัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นอันยกเลิก
11. เงื่อนไขการจ้าง
การจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จะทาสัญญาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
เขาพระทอง

ู้ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรร
ผ่านการเลือกสรร
ก
เขาพระทอง
ว
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เท่านั้น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาพระทอง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการไม่ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร
ในกรณีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ผ่านการ
เลือกสรรจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทองมิได้ทั้งสิ้น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายประดับ หมื่นจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง

(ผนวก ก)
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
1.ชื่อตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จานวน 1 อัตรา
2.สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง
3.ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
4.คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1 มีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
4.2 มีทักษะเฉพาะบุคคลที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่ าว จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมี
หนังสือรับรองการทางานจากนายจ้าง หรือหน่ วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะ
เฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิ ตใจ สั งคมและสติปั ญญาตามหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
6.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
7.ค่าตอบแทน
-ได้รับค่าตอบแทน ขั้น 9,400.- บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท.- (สองพันบาทถ้วน)
8.ระยะเวลาการจ้าง
- มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทองจะเรียก
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้ มาทาสัญญาจ้างภายหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความเห็นชอบแล้ว
9.สิทธิประโยชน์
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด
นครศรีธรรมราช) เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
******************************

(ผนวก ข)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

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

สมรรถนะ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
(4) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
พ.ศ. 2549
(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
(7) เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(8) ความรู้วิชาภาษาไทย

คะแนนเต็ม
100

วิธีการประเมิน
โดยวิธีสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย)

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
(และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา พ.ศ.2562
4) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕60

100

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย)

3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
(1) ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษาและประวัติการทางาน
(2) ความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
(3) พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติ
ในการทางาน
รวม

100

โดยวิธีการสัมภาษณ์

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