ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*******************
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ้านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต้าบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ต้าแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ส้านักงานปลัด
ต้าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ต้าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างทั่วไป
กองคลัง
ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป

จ้านวน 1 อัตรา
จ้านวน 1 อัตรา
จ้านวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เ ป็ น ผู้ มี กายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิบั ติ ห น้ า ที่ไ ด้ ไร้ ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

-22.2. คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณลักษณะเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละต้าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รคั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ให้ ยื่ น ใบสมั ครพร้ อ มหลั ก ฐานด้ ว ย
ตนเองที่ส้ านักงานปลั ด องค์การบริหารส่ วนต้าบลบางน้้าผึ้ ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่
8 - 17 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 ส้าเนาวุฒิการศึกษา
จ้านวน 1 ฉบับ
3.2.2 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
จ้านวน 1 ฉบับ
3.2.3 ส้าเนาทะเบียนบ้าน
จ้านวน 1 ฉบับ
3.2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
จ้านวน 3 รูป
3.2.5 ใบรับรองแพทย์
จ้านวน 1 ฉบับ
3.2.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส้าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อก้ากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
- ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต้าแหน่งละ 100 บาท
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้ส มัครเข้ารั บ การสรรหาและการเลื อกสรรจะต้องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบและ
รับ รองตนเองว่าเป็ น ผู้มีคุณสมบั ติทั่ว ไป และคุณสมบัติเฉพาะส้ าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับ
ต้าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท้าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส้าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
4. การประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ รั บ การประเมิน สมรรถนะ และก้า หนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง และก้าหนดวันประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

-36. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนในการประเมิ น สมรรถนะ
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60 โดยการด้าเนินการจัดจ้างและเป็นไปตามล้าดับคะแนนที่สอบได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล้าดับคะแนน
สอบที่ได้ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก้าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต้าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดท้าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท้าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้งก้าหนด
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ. ศ. 2561

(นายส้าเนาว์ รัศมิทัต)
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง

-4รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ชื่อต้าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต้าแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ ท้า งาน
ปฏิบั ติงานเกี่ ย วกับ งานด้ านการศึกษา ภายใต้ก ารก้ า กั บ แนะน้ า ตรวจสอบ และปฏิบั ติงานอื่ นตามที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนา งานด้าน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจั ยเบื้ องต้น เพื่อประกอบการจัดท้าข้อเสนอนโยบายแผนมาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต้ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดท้าแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
1.5 ร่วมวางแผนอัตราก้าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก้าหนด
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา
1.6 ด้ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานทะเบี ยน เอกสารด้ านการศึก ษา และทะเบี ยนประวัติ ค รูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับ สนุนการจัด
การศึกษา
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
1.8 ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนางานด้านการศึกษา
1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
1.10 ประสานและร่ ว มด้ า เนิ น การเรื่ อ งการพิ จารณาเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ น ค่ า ตอบแทนหรื อ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ ที่สร้างขวัญก้าลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ
ในพื้นที่ได้รับการศึกษาเหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมี
การเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย

-51.13 จัดท้าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งมรดกล้้าค่า
ของท้องถิ่น
1.14 ศึกษา และติดตาม เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานการศึกษา เพื่อน้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท้างานที่รับผิดชอบ ร่วมด้าเนินการวางแผนการท้างานของหน่วยงาน หรือ โครงการ
เพือ่ ให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก้าหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท้างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก้าหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด้าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านบริการ
4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค้าแนะน้า ปรึกษาเบื้องต้นแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป
4.3 ด้าเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
4.4 เผยแพร่ ก ารศึ กษา เช่น จั ด รายการวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ เขี ย นบทความ จั ด ท้า วารสาร สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะ
แนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4.5 จั ดเก็ บ ข้อมูล เบื้ องต้น ท้ าสถิติ ปรับ ปรุง หรือจัด ท้าฐานข้อมู ล หรือ ระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก้าหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
หรือข้าราชการครูได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
หรือข้าราชการครูได้
3. ได้ รั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
หรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

-6ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จ้าเป็นประจ้าสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้ที่จ้าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8. ความรู้เรื่องการจัดท้าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จ้าเป็นประจ้าสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน้าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงานในต้าแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การท้างานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจ้าสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

-71.2 ต้าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต้าแหน่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาหรือเครื่องจักรกลประเภทเดียวกัน ตลอดจน
บ้ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องยนต์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
๑) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เคยปฏิบัติงานนั้น และ
๒) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ (ประเภท ๒) ตามกฎหมาย
2. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ชื่อต้าแหน่ง คนงานทั่วไป
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต้าแหน่ง
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

-83. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต้าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรู้
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ต้าแหน่งที่จะจ้าง)
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส้าหรับงานที่จะจ้าง)
2.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
3.1 ประวัติส่วนตัว
3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
3.3 วุฒิภาวะ และการควบคุมอารมณ์
3.4 ปฏิภาณไหวพริบ
3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.6 มนุษยสัมพันธ์และการแสดงออก
3.7 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน
3.8 ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน
รวม
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. สอบข้อเขียน (ปรนัย)
2. สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
100

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(ปรนัย)

100

โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(ปรนัย)

100
15
15
15
15
10
10
10
10

โดยวิธีการสัมภาษณ์

300
เวลา 09.00-12.00 น.
เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต้าแหน่ง ตามเกณฑ์การตัดสินก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง

-93.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต้าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรู้
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ต้าแหน่งที่จะจ้าง)
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับต้าแหน่ง
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส้าหรับงานที่จะจ้าง)
2.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
3.1 สัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น
3.1.1 ประวัติส่วนตัว
3.1.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
3.1.3 วุฒิภาวะ และการควบคุมอารมณ์
3.1.4 ปฏิภาณไหวพริบ
3.1.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.2 สอบภาคปฏิบัติ

รวม
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. สอบข้อเขียน (ปรนัย)
2. สอบภาคปฏิบัติ
3. สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
50

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(ปรนัย)

50

โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(ปรนัย)

100
50
10
10
10
10
10
50

โดยวิธีการสัมภาษณ์

โดยวิธีทดสอบภาคปฏิบัติ
(ขับรถยนต์ดับเพลิง/รถบรรทุกน้้า
เอนกประสงค์)

200
เวลา 09.00-12.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 15.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต้าแหน่ง ตามเกณฑ์การตัดสินก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง

-103.3 พนักงานจ้างทั่วไป ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรู้ ความสามารถ
1.1 ประวัติการศึกษา
1.2 ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
1.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย อบต., ระเบียบพนักงานจ้าง
1.4 ประวัติการท้างานและประสบการณ์
1.5 ความรู้เฉพาะต้าแหน่ง
1.6 ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติ
1.7 ความสามารถต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.8 ความสามารถในการใช้ภาษา
2. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
2.1 ประวัติส่วนตัว
2.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
2.3 วุฒิภาวะ และการควบคุมอารมณ์
2.4 ปฏิภาณไหวพริบ
2.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.6 มนุษยสัมพันธ์และการแสดงออก
2.7 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน
2.8 ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
50
10
10
5
5
5
5
5
5
50
10
10
5
5
5
5
5
5

รวม

100

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสัมภาษณ์

โดยวิธีการสัมภาษณ์

-11รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
1. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ต้าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา.
หน้าที่ความรับผิดชอบของต้าแหน่ง
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท้า งาน
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ภายใต้การก้ากับ แนะน้า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ระยะเวลาการจ้าง มีก้าหนดสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี
.
1.3 อัตราว่าง
1 อัตรา
.
1.4 ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
.
1.5 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต้าบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
2. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
2.1 ต้าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา.
หน้าที่ความรับผิดชอบของต้าแหน่ง
- ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ งานขับ เครื่ องจัก รกลขนาดเบาหรือเครื่ องจักรกลประเภทเดียวกัน ตลอดจน
บ้ า รุ ง รั ก ษาและแก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ งเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ของเครื่ อ งยนต์ แ ละปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ระยะเวลาการจ้าง มีก้าหนดสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี
.
2.3 อัตราว่าง
1 อัตรา
.
2.4 ค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน รวมค่าครองชีพ 2,000 บาท/เดือน
.
2.5 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต้าบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
3. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
3.1 ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบของต้าแหน่ง
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
.
3.2 ระยะเวลาการจ้าง มีก้าหนดสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี
.
3.3 อัตราว่าง
1 อัตรา
.
3.4 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน รวมค่าครองชีพ 1,000 บาท/เดือน
.
3.5 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน .
ส่วนต้าบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547

(ภาคผนวก)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
*******************************************************
หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีปรนัย
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีปรนัย
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจา ตาแหน่งข้าราชการ ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับตาแหน่ง(สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์
ประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทางานของผู้สมัครสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ
เช่น ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
บุคลิกภาพ และสุขภาพอนามัย เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ ด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน และให้ผู้ผ่านการสอบทั้งสอบภาคเข้าทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งต่อไป

(ภาคผนวก)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
*******************************************************
หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค โดยมีคะแนนรวม 2๐๐ คะแนน
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน โดยวิธีปรนัย
- วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
เป็นการสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้
จับประเด็นในข้อความหรือเรื่ องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์
และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
- วิชาภาษาไทย
เป็นการสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจาก
ข้อความสั้ นๆ หรือบทความและให้พิจ ารณาเลือกใช้ภ าษาในรูปแบบต่างๆ จากค้าหรือกลุ่ มค้า ประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
- วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
เป็นการสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
และอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล กฎหมายก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายระเบีย บบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ภาคความรู้เหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งออกเป็น (สัมภาษณ์)
50 คะแนน (ภาคปฏิบัติ) 50 คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์
ประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทางานของผู้สมัครสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น
ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และสุขภาพ
อนามัย เป็นต้น และสอบภาคปฏิบัติขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต์ดับเพลิง/รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์)
ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ ด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน และให้ ผู้ผ่านการสอบทั้งสอบภาคเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งต่อไป

