ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประสงค์จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจานวน 2 อัตรา
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลั กเกณฑ์ เกี่ย วกับ พนั กงานจ้าง หมวด ๔ ข้อ ๑๘, ๑๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
ถึงปั จ จุ บั น ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั งหวัด นครศรีธ รรมราช ในการประชุ ม ครั้งที่
6/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่ ว ไป ในแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 จึงประกาศรับ สมั ค รบุ คคลเพื่ อ
การสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทคุณวุฒิ)
จานวน 1 อัตรา
1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
- ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง พนักงานขับรถขยะ
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานความรับผิดชอบของตาแหน่ง และค่าตอบแทนของตาแหน่ง และค่าตอบแทนของ
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร ปรากฏตามรายละเอียด ตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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-2(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
สาหรับ พระภิ กษุ หรือสามเณร ไม่ส ามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งเป็ น
พนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อ ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7580-3876 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.paknakhon.go.th
3.2 หลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว หรือ ¾ ซ.ม.
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
(2) สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา และสาเนาผลการศึกษา (Transcript) ที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.อบต.กาหนด จานวน 1 ชุด
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามมติคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
(6) เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน 100 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียม
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริต จึงให้จ่ายค่าธรรมเนี ยมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตนั้นได้
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-33.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ นผู้มีคุณสมบั ติทั่วไป และคุณสมบั ติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากนครจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
5.2 กาหนดสอบในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5.3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลปากนคร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือทางเว็บไซต์ www.paknakhon.go.th
5. หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคล
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินปรากฏตามรายละเอียด
ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
7. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะเรี ยงตามลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
มาตามลาดับ ในกรณีได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับสูงกว่า
ถ้าได้คะแนนจากการสอบข้อเขีย นเท่ ากั นผู้ ที่ ได้คะแนนจากการสั มภาษณ์ มากกว่าเป็ น ผู้ อยู่ในล าดับ ที่สู งกว่า
ถ้าได้คะแนนจากการสัมภาษณ์เท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ในลาดับที่สูงกว่า
7.2 บัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนตาบลจะประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผล
7.3 ในกรณีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างภายในกาหนด
โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงเลยไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่
ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
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-48. การบรรจุ และแต่งตั้ง
8.1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการทาสัญญาจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรในแต่ละตาแหน่ง สาหรับผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ 1.1 จะได้รับการแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ก.อบต.) แล้วเท่านั้น
8.2 ระยะเวลาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามข้อ 1.1 มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี
ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจาเป็น
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
8.3 ระยะเวลาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตามข้อ 1.2 มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี
ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจาเป็น
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ทรงศักดิ์ มุสิกอง
(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร

(ภาคผนวก ก)
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ลักษณะงานความรับผิดชอบของตาแหน่ง และค่าตอบแทนของตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตามประกาศ มีรายละเอียดดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผ้ดู ูแลเด็ก (ประเภทคุณวุฒิ) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จั ด อบรมสั่ งสอนและจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิช าการของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ช่ ว ยครูดูแ ลเด็ ก ในศู น ย์พั ฒ นาเด็ กเล็ ก บ้ านคั น ธง สั งกั ด องค์ การบริห าร
ส่ ว นต าบลปากนคร ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ย ความปลอดภั ย ของเด็ ก เล็ ก สอนให้ ค วามรู้ เบื้ อ งต้ น แก่ เ ด็ ก
ก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณ วุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญ ญาตรีทางการศึกษา ทุ กสาขาวิช าเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ และ
2. ได้ ป ฏิ บั ติ งานหรื อ เคยปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การท างานดู แ ลพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ของท้ อ งถิ่ น
ติด ต่อ กั น มาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่า 3 ปี โดยมี ห นั งสื อ รับ รองการปฏิ บั ติ งานจากนายจ้ างหรือหน่ ว ยงาน ซึ่งระบุ ถึ ง
ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อัตราค่าตอบแทน
ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนตามบัญชีกาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ หรือผู้มีทักษะประสบการณ์

(ภาคผนวก ก)
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
2. พนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จั ด อบรมสั่ งสอนและจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิช าการของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ช่ ว ยครูดูแ ลเด็ ก ในศู น ย์พั ฒ นาเด็ กเล็ ก บ้ านคั น ธง สั งกั ด องค์ การบริห าร
ส่ ว นต าบลปากนคร ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ย ความปลอดภั ย ของเด็ ก เล็ ก สอนให้ ค วามรู้ เบื้ อ งต้ น แก่ เ ด็ ก
ก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือสูงกว่า หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน
ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
2.2 ตาแหน่ง พนักงานขับรถขยะ สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
หน้าที่/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถขยะเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
การนาขยะมูลฝอยไปทาลายยังที่ทาลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามกฎหมาย และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท

(ภาคผนวก ข)
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) ประเมินสมรรถนะโดย
1.1.1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
- สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
- ความรู้วิชาภาษาไทย
- ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
- ความรู้ด้านการดูแลเด็ก
- มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1.1.2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
โดยประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ งหน้ าที่ จ ากประวั ติส่ ว นตั ว ประวั ติ การท างาน ประวั ติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น

(ภาคผนวก ข)
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
2. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) ประเมินสมรรถนะโดย
2.1.1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
- สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล
- ความรู้วิชาภาษาไทย
- ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
- ความรู้ด้านการดูแลเด็ก
- มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
2.1.2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
โดยประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ประวัติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น
2.2 ตาแหน่ง พนักงานขับรถขยะ ประเมินสมรรถนะ โดย
สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ทดสอบการขับขี่รถบรรทุกขยะ
สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
โดยประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ประวัติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น

