ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
-------------------------------------------------------------ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จะดําเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธี
สอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล สังกัดสํานักปลัด จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
สังกัดสํานักปลัด จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ การ สังกัด ส่วนการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
จํานวน ๑ อัตรา
ระยะเวลาในการจ้าง
คราวละไม่เกิน ๔ ปี มีการประเมินผลงานปีละ ๒ ครั้ง ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร
๒.๑ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
/๒.๒ พระภิกษุ...

-๒๒.๒ พระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่นว.๘๙/
๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งกรมมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๒๑
๒.๓ ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่กําหนดในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัด
สิทธิในการเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันได้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย
๒.๔ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะตํ าแหน่งไม่ตรงมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งจะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ ,
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรบตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตําแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
๔. กําหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร
สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ ๐-๗๓๒๗-๓๐๓๙
๕. หลักฐานทีต่ ้องยืน่ พร้อมกับใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑
ปี (นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย
๒) สําเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๕) สําเนาใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๖) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน
๗) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ๒ (เฉพาะตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๘) สําเนาหลักฐานอื่น เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือ
แสดงประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท
/๗. ประกาศ...

-๓๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และประกาศรายชือ่ ผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้
๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง
www.tatong.go.th
๗.๒ วั น เวลา และสถานที่ ส อบ แข่ ง ขั น ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป , สอบภาคความรู้เหมาะสมกับตําแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- สอบภาคความรู้เหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
หากเข้าห้องสอบไม่ทันภายใน ๑๕ นาที หลังจากเริ่มสอบในแต่ละภาค จะไม่อนุญาตให้สอบทุกภาค
๗.๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง
www.tatong.go.th
๘. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร จะดําเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสรรถนะ ดังนี้
๘.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดภาคผนวก ข.
๘.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียด
ภาคผนวก ข. (เฉพาะตําแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล)
๘.๓ ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
รายละเอียดภาคผนวก ข.
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้
๑๐. การขึ้นบัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลําดับจากผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่ผสู้ อบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ผูส้ อบได้คะแนนในข้อเขียนมากกว่าจะอยู่ในระดับที่สูง
กว่า
๑๐.๒ บัญชีผสู้ อบคัดเลือกกําหนดให้บัญชีมีอายุ ๑ ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๑ . การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.)แล้วเท่านั้นและจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าธงกําหนด

/องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง...

-๔องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ดําเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูป
ของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอม
เสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าว
ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการการดําเนินการสอบแข่งขันได้
ทราบที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๒๗-๓๐๓๙ เพื่อจักได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายวิษณุเมนุสา วาแมดีซา)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

(ภาคผนวก ก)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจาน
แม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทป
หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็กที่จําแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทปหรือจานแม่เหล็กเพื่อใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และมีความสามารถใน การบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่
น้อยกว่านาทีละ ๔๒ คํา และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๐ คํา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมาย
กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และสิทธิ สวัสดิการ อื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านขั้ น ต้ น เกี่ ย วกั บ งานธุ ร การและงานสารบรรณธรรมดาที่ ไ ม่ ย าก ภายใต้ ก ารกํ า กั บ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและ
ค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ
พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและ
เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทําบันทึกย่อเรื่องช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่อง
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อํานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่ง
ได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
ความรู้ความสามารถทีต่ ้องการ
๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และสิทธิ สวัสดิการ อื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มที ักษะ)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๑. ขับรถยนต์ บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์
๒. แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆในการใช้รถยนต์ดังกล่าว หรือ
๓. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ความรู้ความสามารถทีต่ ้องการ
๑. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
๒. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท ๒
๓. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๕ ปี ( ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
หรือรถบรรทุก )
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และสิทธิ สวัสดิการ อื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด

(ภาคผนวก ข.)
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีเ่ จ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล และผู้ชว่ ยเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
*************
หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน
ก. ภาคความรูค้ วามสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธปี รนัย
- เหตุการณ์ปจั จุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความรูค้ วามสามารถด้านเหตุผล
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธปี รนัยและอัตนัย
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
- มาตรฐานพนักงานจ้าง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ เต็ม หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ ปฏิบตั ิ
๑. ประวัติส่วนตัว การศึกษา จริยธรรมและคุณธรรม
๒๐ คะแนน
๒. ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ
๒๐ คะแนน
๓. การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย ๒๐ คะแนน
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
๒๐ คะแนน
๕. มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม ๒๐ คะแนน

หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
********* ****
ก. ภาคความรูค้ วามสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธปี รนัย
- เหตุการณ์ปจั จุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความรูค้ วามสามารถด้านเหตุผล
ข. ภาคความรู้เหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ เต็ม หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ ปฏิบตั ิ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธกี ารประเมิน

๑.ความรู้
- ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๒๐

โดยวิธี สอบสัมภาษณ์

๒.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ การตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์
๒.๒ ทดสอบเครื่องหมายจราจร
๒.๒ ทดสอบการขับรถยนต์

๓๐

โดยวิธี สอบปฏิบัติ

๓.คุณสมบัตสิ ว่ นบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
๓.๕ ความรู้ ความสามารถพิเศษ

๕๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)

โดยวิธี สอบสัมภาษณ์

รวม

๑๐๐

