
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
________________________________ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับจะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 
2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) 
 อาศัยอำนาจตามความข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2547 เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   (1)  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    จำนวน  1  อัตรา 
   สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป 
   (1)  ตำแหน่ง นักการภารโรง    จำนวน  1  อัตรา 
   สังกัด สำนักงานปลัด อบต.คลองมะพลับ 
   (2)  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป    จำนวน  1  อัตรา 
   สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้) 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ    
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานส่วนตำบล 
   (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
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   (6)  ไมเ่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิน่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน่ 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 3. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอทราบรายละเอียด 
และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท ์หมายเลข 0-55-652062 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน 

ในการสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย โดยยื่นหลักฐานดังนี้ 

  (1)  สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานแสดงการจบการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ 
  (2)  สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1  ฉบับ 
  (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ 
  (4)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  

      ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน           
       และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร  จำนวน  3  รูป 

 (5)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ 
        ทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 

      ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น จำนวน  1  ฉบับ 
         (6)  หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
         ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ซึ่งรับรองว่ามีทักษะ 
         ในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (เฉพาะตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)จำนวน  1  ฉบับ 
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   (7)  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์      
         (เฉพาะตำแหน่งนักการภารโรง)   จำนวน  1  ฉบับ 
   (8)  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านพ้นภาระ 
         การเป็นทหารตามกฎหมาย (ถ้ามี)   จำนวน  1  ฉบับ    
   (9)  สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว 
         ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า   จำนวน  1  ฉบับ    

       ทั้งนี ้ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือ
ชื่อกำกับไว้ด้วย 

  3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับ 

การสรรหาและเลือกสรรสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ในอัตราตำแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น 

  3.4 เงื่อนไขการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

   ผู้สมัครที่ใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ หรือหลักฐานปลอม จะถูกดำเนินคดีฐาน แจ้งความ
อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 “ผู้ ใดแจ้งความอันเป็นเท็จต่อ 
เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท หรือทัง้จำทั้งปรับ” ทั้งนี้ ไม่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับจะตรวจพบเมื่อใดก็ตาม 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรรในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
คลองมะพลับ และทางเว็บไซต์ www.klongmaplab.go.th 

5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ 
ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี ้
 

/8. หลักเกณฑ์... 



 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
__________________________________________________________________________________ 

1. ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ 
 สังกัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองมะพลับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 อัตราว่าง 1 อัตรา 
 ค่าตอบแทน 9,400 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวที่ได้รับตามสิทธิ 
 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
   เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม 
   ๒๕๕๗ 
 ระยะเวลาจ้าง คราวละไมเ่กิน 4 ปี 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคล
ดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองทำงานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานซึ่งจะระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 

 ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
- ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
- ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑๐๐ โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 
- พ .ร.บ .การศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 2542 และที่ แก้ ไข 
เพ่ิมเติม 
- ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ 
หลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย  พ .ศ . 2546 การอนามั ย
สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานขั้น
พ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ของกรม
อนามัย 
- ความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก เช่น จิตวิทยาเด็ก 
พัฒนาการเด็ก คุณธรรมหรือจริยธรรมการดูแลเด็ก 

๑๐๐ โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
การประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบ
เอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ ร่วมงานรวมทั้ งสั งคมและสิ่ งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

๑๐๐ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
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2. ตำแหน่ง  นักการภารโรง 
 ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 
 สังกัด  สำนักงานปลัด อบต. 
 อัตราว่าง 1 อัตรา 
 ค่าตอบแทน 9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวที่ได้รับตามสิทธิ 
 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
   เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม 
   ๒๕๕๗ 
 ระยะเวลาจ้าง คราวละไม่เกิน 1 ปี 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
- สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
- สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัติ 
  รับ - ส่งหนังสือ เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานที่และปฏิบัติงานอ่ืนใด ซึ่งมิใช่งาน
เกี่ยวกับการหนังสือหรือวิชาชีพ เปิด – ปิด  สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของ
ทางราชการมิให้สูญหาย หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
- ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
- ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

40 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 
- ทักษะหรือความสามารถที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

40 โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
เป็ นการประเมินบุ คคล โดยวิธีการสั มภาษณ์  สั ง เกต 
ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่  จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้ งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

20 โดยวิธีสอบสัมภาษณ ์
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3. ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 
 สังกดั  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 อัตราว่าง 1 อัตรา 
 ค่าตอบแทน 9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวที่ได้รับตามสิทธิ 
 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
   เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม 
   ๒๕๕๗ 
 ระยะเวลาจ้าง คราวละไม่เกิน 1 ปี 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
- สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัติ 
  ปฏิบตัิงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทั่วไปและปฏิบตัิงาน ตามที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
- ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
- ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

40 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 
- ทักษะหรือความสามารถที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

40 โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
เป็ นการประเมินบุ คคล โดยวิธีการสั มภาษณ์  สั ง เกต 
ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่  จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

20 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

 


