ประกาศองคการบริหารสวนตำบลแมวิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
----------------------------

ดว ยองคก ารบริห ารสวนตำบลแมวิน อำเภอแมว าง จังหวัด เชี ยงใหม ประสงคจะดำเนิ น การ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรฐาน
ทั่ วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 ขอ 18, 19, 20, 23 จึ งประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตำแหนงที่รับสมัคร
พนักงานจางตามภารกิจ
- ตำแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)
พนักงานจางทั่วไป
- ตำแหนงพนักงานขับรถยนต

จำนวน 4 อัตรา
จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูซ่งึ จะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 แหง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ำกวา 18 ป และไมเกิน 60 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลกำหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-2(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
(9) ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจางของราชการสวนทองถิ่นอื่น
(10) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(11) ไมมีประวัติการกระทำผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
องค ก ารบริห ารสว นตำบลแม วิน ไมรับ สมัค รพระภิก ษุ สามเณร ตามหนั งสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นร.89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในขอ 5 ของคำสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงและอัตราคาตอบแทน
ผูสมัครสอบตำแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนั้นตามบัญชีลกั ษณะงาน
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะสำหรั บ ตำแหน ง และอั ต ราค า ตอบแทนของพนั ก งานจ า ง ตามเอกสารแนบท า ยประกาศ
(ภาคผนวก ก)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ป ระสงคจ ะสมัค รคั ด เลื อกให ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเอง ตั้ ง แต วั น ที่
30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักปลัด ชั้น 2 องคการบริหารสวนตำบลแมวิน อำเภอแมวาง
จังหวัดเชียงใหม ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดไดที่ งานบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท
0–5302-7777 ตอ 17 หรือดูรายละเอียดไดที่ http://www.maewin.net
3.2 เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่ รับ สมัครพรอมหลั กฐาน ซึ่งผูสมัครไดรับ รอง
สำเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อกำกับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป จำนวน 3 รูป
(๒) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่สมัครสอบคัดเลือก
(ตามเอกสารแนบทายประกาศ) จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบาน จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย ออกใหไมเกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาใบอนุ ญาตขับรถยนต ตามกฎหมายกำหนด สำหรับ ผูส มัค รพนัก งานจ างทั่ วไป
ตำแหนง พนักงานขับรถยนต จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หนังสือรับรองการทำงานจากนายจางหรือหนวยงานสำหรับตำแหนงผูดูแลเด็ก (ทักษะ)
จำนวน 1 ฉบับ
(๘) หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือ
รับรองการทำงานจากหนวยงานหรือนายจางเดิม ฯลฯ พรอมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
*(เอกสารที่ใชในการสมัครไมสงคืนทุกกรณี)
สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครตรวจสอบรับรองตนเองว าเปนผูมี
คุณ สมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏวาผูสมัคร
รายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน องคการบริหารสวนตำบลแมวิน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครและไมมีสิทธิไดรับการจางเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลแมวิน

-33.3 คาธรรมเนียมการสมัคร
- พนักงานจางตามภารกิจ
ตำแหนงละ 100 บาท
- พนักงานจางทั่วไป
ตำแหนงละ 50 บาท
ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลแมวินจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เป นผูมีคุณ สมบัติทั่วไป และคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอีย ดต างๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นเอกสารในการสมัค รใหถูกตองครบถวน ในกรณี ที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่สมัคร
อันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและ
การไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้นตั้งแตตน
4. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ
องคการบริหารสวนตำบลแมวิน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ณ บอรด
ประชาสั ม พั น ธ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลแม วิ น และทางเว็ บ ไซต ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลแม วิ น
http://www.maewin.net หรือ สามารถสอบถามรายละเอี ย ดไดท างหมายเลขโทรศัพ ท 0-5302-7777-9
ตอ 17 ในวันและเวลาราชการ
ทั้ งนี้ หากคณะกรรมการดำเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรร ตรวจพบภายหลั ง ว า ผู ส มั ค รใด
มีคุณสมบัติไมตรงตามกำหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิผูนั้นมิใหเขารับการคัดเลือก
หรือพิจารณาไมใหผานการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
5.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป
5.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง
5.3 ภาคความรูความเหมาะสมกับตำแหนง
(รายละเอียดตาม ผนวก ข. ทายประกาศนี้)
6. สถานที่สอบ วันและเวลาที่สอบ
6.1 กำหนดสอบความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป (ข อ เขี ย น) ในวั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมวิน
6.2 กำหนดสอบภาคความรู ค วามสามารถเฉพาะตำแหน ง ในวั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2565
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมองคการบริห ารสวนตำบลแมวิน หรือบริเวณที่ท ำการองค การ
บริหารสวนตำบลแมวิน หรือที่คณะกรรมการกำหนด
6.3 กำหนดสอบภาคความรูค วามเหมาะสมกับ ตำแหน ง (สั ม ภาษณ ) จะประกาศให ท ราบ
ในภายหลัง

-47. หลักเกณฑการตัดสินผูที่ไดรับการสรรหาและการเลือกสรร
การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบแขงขันไดคะแนนแตละภาค
ที่สอบไดไมต่ำกวารอยละ 60 โดยเรียงอันดับผูสอบคัดเลือกไดจากคะแนนมากที่สุดไปหานอยที่สุด ในกรณีมีผูสอบ
คัดเลือกไดคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจัดลำดับ ดังนี้
7.1 กรณีผูที่ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหนงมากกวา
เปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา
7.2 ถ า ได ค ะแนนภาคความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตำแหน ง เท า กั น ให ผู ไ ด ค ะแนน
ในภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา
7.3 ถายังไดคะแนนเทากันอีกก็ใหผูไดรบั หมายเลขประจำตัวสอบกอน เปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา
(การใหหมายเลขประจำตัวสอบ จะใหกอน - หลัง ตามลำดับที่สมัครสอบ)
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผู านการเลือกสรร
องค การบริหารสวนตำบลแมวิน จะประกาศรายชื่อผูที่ผานการสรรหาและการเลื อกสรรเป น
พนักงานจางตามลำดับคะแนนที่สอบได ณ บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบลแมวิน อำเภอแมวาง
จังหวัดเชียงใหม หรือทางเว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลแมวิน http://www.maewin.net โดยการขึ้นบัญชีผูที่
ผานการเลือกสรร มีกำหนดระยะเวลา 1 ป นับจากวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครตำแหนงที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
9. การสั่งจางและแตงตั้งเปนพนักงานจาง
9.1 องคการบริหารสวนตำบลแมวิน จะแตงตั้งผูสอบแขงขันไดตามลำดับในบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดในแตละตำแหนง โดยไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลกอน จึงจะทำสัญญาจางได
9.2 องคการบริหารสวนตำบลแมวิน ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางดังกลาวในรูป
ของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรูความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยาหลงเชื่ อหรือยอม
เสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบไดและหากไดทราบขาวประการใด
ที่เกี่ยวกับ การแอบอาง หรือทุจริตเพื่อใหสอบได โปรดแจงคณะกรรมการดำเนินการสรรหาไดทราบ ที่หมายเลข
โทรศัพท 0-5302-7777-9 ตอ 13 (นายสงกรานต ศรีจันทร ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมวิน)
เพื่อจักไดดำเนินการตามกฎหมายตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นางเกศริน ตุนแกว)
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมวิน

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลแมวิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ลงวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
****************************************************
พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีทักษะ)
ตำแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)
สังกัด
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
กำหนดลักษณะงานและคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน งโดยใชทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งจะตอง
เป น ผู มี ค วามรู ความสามารถ และทั ก ษะในงานที่ จ ะปฏิ บั ติ ไม ต่ ำ กว า ๕ ป และทั ก ษะของบุ ค คลดั งกล า ว
จะต อ งสามารถพิ สู จ น ให เห็ น ถึ ง ความมี ทั ก ษะในงานนั้ น ๆ โดยมี ห นั ง สื อ รั บ รองการทำงานจากนายจ า ง
หรือ หนวยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดป ฏิบัติห รือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุ ค คลด วยการทดลองปฏิ บัติ
(รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูพัฒนา ผูเรียน ปฏิบัติงาน
วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยจะตองผาน การเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและ
สติปญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในศูนยพัฒ นาเด็กเล็กใหเป นไปตาม มาตรฐานที่เกี่ยวข องและ
ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการ
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงคและคุณลักษณะ
ตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ทำนุบำรุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
7. ความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
พนักงานจางตามภารกิจใหไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ตามคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด
สำหรับ เงินค าตอบแทนและเงิน เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ตามที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด และใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด
ระยะเวลาจาง
ทำสัญญาจางคราวละไมเกิน 4 ป โดยตองเขารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ
การประเมินของพนักงานจางทุกป

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลแมวิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ลงวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
****************************************************
พนักงานจางทั่วไป
ตำแหนง พนักงานขับรถยนต
สังกัด
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมวิน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ มีความรูความสามารถในการปฏิ บัติงานเกี่ยวกับ
รถยนต มีใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายกำหนด
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ปฏิบัติห นาที่ขับรถยนตสวนกลาง ตลอดจนบำรุงรักษาและแกไขขอขัดข องเล็กๆนอย ๆ ของ
รถยนต หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เพื่อขับรถยนต ตลอดจนบำรุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆนอย ๆ ของรถยนต หรือปฏิบัติงาน
อื่นใดที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
พนักงานจางตามภารกิจใหไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ตามคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด
สำหรับ เงินค าตอบแทนและเงิน เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ตามที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด และใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหมกำหนด
ระยะเวลาจาง
- ทำสัญญาจางไมเกินคราวละ 1 ป

ภาคผนวก ข.
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลแมวิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ลงวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
****************************************************
สมรรถนะ การประเมินสมรรถนะ พนั กงานจางตามภารกิจ ตำแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมี ทัก ษะ) ผูส มั คร
ตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินดังตอไปนี้
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
เต็ม
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
100
โดยวิธีการสอบขอเขียน
-ความรูเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ผานเกณฑรอ ยละ 60)
-เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
-นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
- ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่
-ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขจนถึงปจจุบัน
-ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข)
100
โดยวิธีการสอบขอเขียน
-ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตำแหนงที่เหมาะสมแกการปฏิบัติ
(ผานเกณฑรอ ยละ 60)
หนาที่
ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค)
100
โดยวิธีการสัมภาษณ
-พิจารณาจากความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประวัติการทำงาน
(ผานเกณฑรอ ยละ 60)
-พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
-พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ และทัศนคติ
คะแนนรวม
300
**หมายเหตุ ผูที่เขารับการทดสอบไมผานการทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) จะไมมี
สิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค)

ภาคผนวก ข.
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลแมวิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ลงวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
****************************************************
สมรรถนะ การประเมินสมรรถนะ พนักงานจางทั่วไป ตำแหนง พนักงานขั บรถยนต ผูสมัครตองเขารับ
การประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินดังตอไปนี้
สมรรถนะ

คะแนน
เต็ม
100

วิธีการประเมิน

ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
โดยวิธีการสอบขอเขียน
-ความรูเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ผานเกณฑรอ ยละ 60)
-เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
-นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
- ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่
-ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขจนถึงปจจุบัน
-ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข)
100
โดยวิธีการสอบปฏิบัติ
-ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตำแหนงที่เหมาะสมแกการปฏิบัติ
(ผานเกณฑรอ ยละ 60)
หนาที่
ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค)
100
โดยวิธีการสัมภาษณ
-พิจารณาจากความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประวัติการทำงาน
(ผานเกณฑรอ ยละ 60)
-พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
-พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ และทัศนคติ
คะแนนรวม
300
**หมายเหตุ ผูที่เขารับการทดสอบไมผานการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) จะไมมีสิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค)

