ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งใส
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.......................................................................
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งใส อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรร
หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปี ๒๕๕๗ จึงอาศัยอานาจตามความข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรร
หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งใส ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภทพนักจ้างตามภารกิจ ๒ ตาแหน่ง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้า (ผู้มีทักษะ)
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คือ
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
(ผนวก ก)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม ข้อ ๔
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลัก เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามาร ถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ ามเบื้องต้นสาหรับ
พนักงานเทศบาล
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภ าท้องถิ่น
/(๗)ไม่เป็นผู้…

๒-(๗)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้สมัครสอบตาแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรกาหนดแนบท้ ายประกาศรับสมัคร ฯ (ผนวก ก.)
๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ที่สานัก ปลัดเทศบาลตาบลทุ่งใส อาเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๗๖-๑๑๐ www.thungsai.go.th
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริง และสาเนารับรองความถูกต้อง ดังนี้
๔.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนา
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนา
๔.๓ ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่ เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนั้น จานวน ๑ ฉบับ พร้อม รับรอง
สาเนา
๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน ๖ เดือน ให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย
๔.๖ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล , หนังสือรับรองจากนายจ้างหรือ
หน่วยงาน ทะเบียนสมรส
๔.๗ เทศบาลตาบลทุ่งใส ไม่รับสมัคร พระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสื อสานักงาน ก .พ.
ที่ นร ๐๙๐๔/ ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสานักงาน ก .ท.ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว
๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๒๑ หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างดาเนินการสอบคัดเลือกก็จะ
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมเพศอยู่ในวันที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
สาหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วน เทศบาลตาบลทุ่งใส จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ดารง
ตาแหน่งใด ๆ
/๕. ค่าธรรมเนียม…

-๓๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครทุกประเภทจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๖. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เทศบาลตาบลทุ่งใส จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรหลังจากได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งใส และทางเว็บไซต์
เทศบาลตาบลทุ่งใส www.thungsai.go.th
๗. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
คณะกรรมการจะทาการเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ และ
วิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียดให้ตรวจสอบจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการเลือกสรร
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
วิธีการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น ๒ ภาค ดังนี้
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ข)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ข)
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนั กงานขับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์
วิธีการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น ๓ ภาค ดังนี้
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ข)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ข)
สอบปฏิบัติขับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๙. เกณฑ์การตัดสิน
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้สอบคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและ ความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์ )
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมีคะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
/๑๐. การประกาศ…

-๔๑๐. การประกาศผลการเลือกสรร
เทศบาลตาบลทุ่งใส จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ความรอบรู้มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรอบรู้เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนประสบการณ์มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประสบการณ์เท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้
อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ณ สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งใส และทางเว็บไซต์ www.thungsai.go.th
๑๑.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
๑ เทศบาลตาบลทุ่งใส จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ ประกาศผลการ
คัดเลือก และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) มีการประกาศขึ้นบั ญชีใหม่
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้างให้ดารงตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
(๓) เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างอื่น
๒.กรณีมีข้อสงสัยให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ดนครศรีธรรมราช
เป็นที่สุด
๑๒.การจ้างและแต่งตั้ง
๑.ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
ตาแหน่งว่างของเทศบาลตาบลทุ่งใส
๒.การให้ได้รับค่าตอบแทน เทศบาลตาบลทุ่งใส จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรใน
อัตราตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
หมวด ๕ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘
๑๓. ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๕๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๒,๙๕๐ บาท
- ตาแหน่ง พนักงานขับรถน้า ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๕๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๒,๙๕๐ บาท
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพีระพล นาคแก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งใส

ผนวก ก.
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับตาแหน่งพนักงานจ้าง
ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ)
จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
๑. ชาย/หญิง
๒. อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
๓. วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๔. มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี ต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ)
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สาหรับผู้มีทักษะ ให้กาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ (รายละเอียดตามหนังสือ สานักงาน
.จ. ก.ทก.และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๙/ว ๒ ลว. ๒๕มกราคม๒๕๕๔)
๒.๒ ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยจะต้องผ่านก ารเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น
กาหนดไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติการกระทาผิดต่อเด็กหรือ
ละเมิดสิทธิเด็ก
มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรั ก
ความอ่อนโยน เอื้ออาทรต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กอย่างเหมาะสม เป็นบุคคลที่มีความรักเด็ก มี
อุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น มีความขยันอดทนและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดู แลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
/ตาแหน่งพนักงาน..

-๒ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้า
(ประเภททักษะ) จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
๑. เพศชาย
๒. อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
๓. วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๔. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ๒
๕. มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี ต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานขับรถบรรทุกน้า
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้า
มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ป๒ระเภท
ตามกฎหมาย มีความสามาร
ถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้าช่วยเหลือในการดับเพลิง บารุงรักษา ทาความ
สะอาดยานยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆในการใช้ยานยนต์ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผนวก ข.
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
๑ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( ประเภทผู้มีทักษะ)
วิธีการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
(1) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน) โดย
วิธีการสอบข้อเขียน รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- การใช้ภาษาและเหตุผล
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
(๒) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖
- จิตวิทยาเกี่ยวกับอายุเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี
(3) ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดย
วิธีการสัมภาษณ์และการทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง
๒. ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้า (ประเภทผู้มีทักษะ)
วิธีการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
(๑) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- การใช้ภาษาและเหตุผล
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
(๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
/- ระเบียบ...

-2(3) ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ภาค ค
สัมภาษณ์ ทดสอบการขับรถ และตรวจสอบบุคคลที่อ้างอิง

(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการ

