ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*********************
ด้ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางใบไม้ ประสงค์ จ ะรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น
พนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เ กี่ย วกับ พนักงานจ้างขององค์การบริห ารส่ว นตํา บล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ
สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดตามที่
ระบุไว้ในแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ (ผนวก ก)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสําหรับพนักงานส่วนตําบล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่ เ ป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
/(6) ไม่เป็นผู้ดํารง…
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(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(7) ไม่เ คยเป็นผู้เ คยต้องรับ โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จํา คุกเพราะ
กระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) ไม่เ ป็น ข้า ราชการหรือลูกจ้างของส่ว นราชการ พนักงานหรือลูกจ้า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติ
ตาม (5) (6) และ (9)
2.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในแนบท้าย
ประกาศรับสมัครนี้ (ผนวก ข)
3. การรับสมัคร
3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัครเข้า รับ การเลือกสรรสามารถติ ด ต่อขอรับ ใบสมัครและยื่ น
ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้ เลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่
16 – 24 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการ
เจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ โทรศัพท์ 0-7728-4892 ต่อ 101
หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.bangbaimai.go.th
3.๒ เอกสารและหลักฐานทีต่ ้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานพร้อมใบ
สมัคร ดังต่อไปนี้ ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน ๓ รูป สําหรับติดที่ใบสมัครสอบจํานวน 1 รูป
และติดบัตรประจําตัวสอบ จํานวน 2 รูป (ก่อนติดรูปถ่ายในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบให้เขียนชื่อ
และนามสกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูปด้วย)
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จํานวน
๑ ฉบับ
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(๕) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of
Records) อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่
สมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็น
เกณฑ์ โดยผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
คือวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ ให้นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้
ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๖) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชือ่ - สกุล (ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และให้
ผู้สมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อผู้สมัครกํากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ส มัครต้องชําระค่า ธรรมเนีย มสํา หรับตํา แหน่งที่สมัครในอัตรา 100 บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จา่ ยคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่รับ
สมัครตามประกาศรับสมัคร และต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายใน
วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
ใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็น
เกณฑ์
(2) ผู้สมัครจะต้องรับผิด ชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครตรงตามความเป็นจริง
พร้อมทั้งยื่น เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้ว น ในกรณีที่มีการผิดพลาด หรือ
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง อันเกิดจากผู้สมัครด้วยเหตุผลใดๆ องค์การบริหารส่วนตําบล
บางใบไม้ อาจไม่รับ สมัครสอบ หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือ ไม่เ ป็น ไปตามประกาศรับ สมัค ร องค์การบริห ารส่ ว นตํ า บลบางใบไม้ จะถือว่ า ผู้ ส มัค รเป็น ผู้ ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
องค์การบริห ารส่ว นตํา บลบางใบไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ การประเมิน
สมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เลขที่ 94
หมู่ที่ 3 ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือทางเว็บไซต์ www.bangbaimai.go.th
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผูส้ มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน รายละเอียดตามที่
ระบุไว้ในแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ (ผนวก ค)
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ที่จะถือว่ามีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องผ่านการประเมิน
สมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่ว ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในแต่ละภาคตาม
หลักสูตรไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยจะได้รับการดําเนินการจัดจ้างตามลําดับคะแนนที่สอบได้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ จะดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรด้วย
วิธีการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไปก่อน แล้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่งในวันเดียวกัน
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ผูผ้ ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรถนะ
และมีสิทธิประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งในวันเดียวกัน หลังจากดําเนินการสรรหาและ
การเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเรียบร้อยแล้ว
7.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริห ารส่ว นตําบลบางใบไม้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบที่ได้ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้ เลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หรือทางเว็บไซต์ www.bangbaimai.go.th
7.3 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
(1) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้
คะแนนรวมภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งสูงสุดลงมาตามลําดับใน
กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า
(2) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วัน
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับ
การเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
(3) ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ
/(ก) ผู้นั้นได้ขอ...
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(ก) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับ การจ้า งเป็น พนักงานจ้างในตําแหน่งที่ป ระเมิน
สมรรถนะได้
(ข) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาที่
กําหนด
(ค) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะจ้าง
เป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งที่ประเมินสมรรถนะได้
(4) กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจํานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตรา
ว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้พิจารณาแล้วเห็นว่า
สามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ อาจพิจารณาจัด
จ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่า นการเลือกสรรจะต้องทํา สัญ ญาจ้า งตามที่องค์การบริห ารส่ว นตํา บลบางใบไม้
กําหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5

(นายจําลอง เมืองราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
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ผนวก ก
รายละเอียดประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
*********************
1. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
2. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)
3. หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบด้านการดูแลเด็กเล็ก และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ช่วยเหลือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กด้านการดูแลเด็กเล็ก ณ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางใบไม้ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
4. ระยะเวลาการจ้าง 1 สิงหาคม 2555 – 30 กันยายน 2555
5. อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
6. ค่าตอบแทน เดือนละ 5,340 บาท
7. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
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ผนวก ข
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
*********************
1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบด้านการดูแลเด็กเล็ก และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ช่วยเหลือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กด้านการดูแลเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
2.1 มีคุณวุฒมิ ัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือไม่ต่ํากว่านี้
2.2 มีความรู้ความสามารถ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
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ผนวก ค
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
*********************
ตําแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ

คะแนน
เต็ม
100
คะแนน

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
จะทดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ดังต่อไปนี้ คือ
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ
หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุป
เหตุ ผ ลทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คม หรื อ ให้ ห าแนวโน้ ม หรื อ ความ
เปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือให้การศึกษาวิเคราะห์
และสรุปเหตุผลอย่างอื่น ซึ่งเหมาะแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว
1.2 วิชาภาษาไทย
1.2.1 ความเข้าใจภาษา การอ่านและทําความเข้าใจกับบทความหรือ
ข้อความที่กําหนดไว้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ
ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
1.2.2 การใช้ภาษา
(1) การเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา
(2) การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
(3) การเรียงข้อความ
2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
100
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากคุณสมบัติส่วน คะแนน
บุคคล ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่
ปรากฏทางอื่นของผู้สมัคร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ที่อาจใช้ ป ระโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้า ที่ ความรู้ ในเรื่ องการรั กษาความ
ปลอดภั ย แห่ ง ชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุ ค ลิ ก ภาพท่ ว งที ว าจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ จริยธรรมและคุณธรรม มนุษยสัมพัน ธ์
การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงาน รวมทั้ ง สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น

วิธี
การประเมิน
ข้อเขียน
แบบปรนัย

การสัมภาษณ์

/ขั้นตอนการประเมิน...
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ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. สอบข้อเขียนแบบปรนัยภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
2. สอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
โดยจะดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปก่อน แล้วจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ใน
วันเดียวกัน

