ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๘, ๑๙, ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองศก ดังนี้
๑. ประเภทและตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ รวม ๔ อัตรา
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
- ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
- ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยผูด้ ูแลเด็ก
จํานวน ๓ อัตรา
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิสมัครสอบ
ผูส้ มัครสอบต้องมีคุณสมบัตทิ ั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง รายละเอียด
ตามเอกสาร ผนวก ก.
๒.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผูม้ กี ายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบือ้ งต้น สําหรับพนักงานส่วนตําบล
(๕) ไม่เป็นผูด้ ํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผูด้ ํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
/(๗) ไม่เป็นผู้ ...

-๒–
(๗) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
ผูท้ ี่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๕) (๖) และ (๙) ถ้าผู้
นัน้ ได้ออกจากงาน หรือราชการมาก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ อาจพิจารณายกเว้นให้ได้
สําหรับพระภิกษุสงฆ์/สามเณร ไม่มสี ทิ ธิสมัครสอบแข่งขัน
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
๓. เงินเดือนที่จะได้รับ
ผูท้ ี่สอบแข่งขันได้ และได้รับการจ้างดังนี้
- ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท และ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑]
- ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยผูด้ ูแลเด็ก อัตราเงินเดือน ๕,๐๘๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑]
๔. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
๔.๑ กําหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตัง้ แต่วันที่ ๑๘ เมษายน – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เฉพาะวันทําการเท่านัน้ ) ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก
ตําบลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔.๒ วิธกี ารยื่นใบสมัคร
ผูส้ มัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และกรอกข้อความในใบสมัคร เอกสารอื่น ๆ
และรับรองเอกสารด้วยลายมือตนเอง
๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร
๕.๑ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
/๕.๓ สําเนาวุฒ.ิ ..

-๓๕.๓ สําเนาวุฒกิ ารศึกษาหรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า
เป็นผูม้ คี ุณวุฒติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลกําหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิว้ ถ่ายครัง้ เดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๓ รูป โดยให้ผสู้ มัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จํานวน ๑ รูป และบัตร
ประจําตัวสอบ จํานวน ๒ รูป
๕.๖ หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน
๕.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ผูส้ มัครสอบ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผูม้ คี ุณสมบัตติ รง
ตามประกาศรับสมัคร และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมทัง้ ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง หากยื่น
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนก่อนวันปิดรับสมัคร จะถือว่าเป็นผูข้ าดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีการ
ปลอมแปลงเอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัคร จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน ตําแหน่งละ ๑๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่คืนให้ในทุกกรณี
๗. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้าสอบ
ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิสอบแข่งขัน ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองศก
๘. วันสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กําหนดสอบแข่งขันวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดเกี่ยวกับ ตารางสอบ
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก
๙. หลักสูตรและวิธกี ารสอบแข่งขัน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้
ทัง้ นี้ ผูส้ มัครสอบแข่งขันจะต้องสอบผ่านในแต่ละภาคไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าเป็น
ผูผ้ ่านเกณฑ์การสอบแข่งขัน

/๑๐.การประกาศ...

-๔๑๐. การประกาศผลสอบแข่งขัน
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก จะประกาศผลสอบแข่งขันหลังจากวันสอบแข่งขัน
ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก
๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๑.๑ คณะกรรมการจัดการสอบแข่งขัน จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้ โดย
เรียงลําดับจากผูท้ ี่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้
ที่สอบแข่งขันได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่า เป็นผู้ที่มีลําดับสูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) มากกว่า เป็นผูท้ ี่มลี ําดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์)มากกว่า เป็นผูม้ ลี ําดับสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้
ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผูท้ ี่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๑๑.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก จะขึน้ บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้แต่ละตําแหน่งไว้
ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึน้ บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขนึ้ บัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีการสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๒. การบรรจุและจ้างเป็นพนักงานจ้าง
๑๒.๑ ผูส้ อบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามลําดับบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ทัง้ นีอ้ งค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก จะทําสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว
๑๒.๒ ผูท้ ี่ได้รับการจ้าง มีวุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าที่กําหนดไว้ตามประกาศนี้ จะนํามาใช้
เรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองมิได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ดํารงค์ แต่งนวล
(นายดํารงค์ แต่งนวล)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก

ผนวก ก.
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
----------------------------------------------------------๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑ ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง การดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒.วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง
๓.จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล
๔.จัดทําภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มกี าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาผูเ้ รียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๖.ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
๗.เป็นผูแ้ ทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๘.ปฏิบัตงิ านอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
๑.มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลหรือปฐมวัย หรือทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และ
๒.ได้ปฏิบัตงิ านหรือเคยปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัตงิ านจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถงึ
ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัตงิ าน และ
๓.มีใบประกอบวิชาชีพครู

-๒๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี และอาจต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
๑.๔ อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑]
๒. ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๓ อัตรา
๒.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วย
วิธกี ารที่หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
๒.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
๓.ปฏิบัตงิ านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔.ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕.ปฏิบัตงิ านความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.ปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตร มศ.๓ , ม.๓, ม.๖ ขึน้ ไป และมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่
๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี และอาจต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
๑.๔ อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๘๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑]

ผนวก ข.
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ององค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบแข่งขัน
๑. ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๑ ภาคความรูค้ วามสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยวิธสี อบข้อเขียน
มีเนือ้ หาครอบคลุมความรูค้ วามสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรูท้ วั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษา การคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์
และความรูท้ ั่วไป
๑.๒ ภาคความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยวิธี
สอบข้อเขียน มีเนือ้ หาครอบคลุม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ความรูเ้ กี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๕๔ และความรูอ้ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธสี อบสัมภาษณ์ พิจารณาจากความรอบรู้ แนวความคิด และความคิดเห็น
ประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเ้ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เช่น บุคลิกภาพ
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
อื่น ๆ
๒. ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
๒.๑ ภาคความรูค้ วามสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยวิธสี อบ
ข้อเขียน มีเนือ้ หาครอบคลุมความรูค้ วามสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษา การคิดคํานวณทาง
คณิตศาสตร์ และความรูท้ ั่วไป
๑.๒ ภาคความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยวิธี
สอบข้อเขียน มีเนือ้ หาครอบคลุม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ความรูเ้ กี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๕๔ และความรูอ้ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

/๒.๓ ภาคความ...

-๒๒.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธสี อบสัมภาษณ์ พิจารณาจากความรอบรู้ แนวความคิด และความคิดเห็น
ประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเ้ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เช่น บุคลิกภาพ
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
อื่น ๆ

