ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ)
………………………………………
ด้ว ยองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลห้ว ยม้า จะดาเนิน การรับ สมัค รบุค คลเพื่อ สั่ ง จ้า งและแต่ง ตั้ง เป็น
พนัก งานจ้า งตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแ ลเด็ก (กลุ่ม ผู้มีทัก ษะ) จานวน 1 อัต รา สัง กัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม้า กองการศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม อาศัย อานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับ
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่ ว นต าบลจั ง หวั ด แพร่ เรื่ อ ง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ้ า ง ลงวั น ที่ 12 กรกฎาคม 2547 , ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ข้อ 18 และข้อ 19 ,ตามหนังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุ ด ที่ มท.0809.4/ว 29 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนด
ตาแหน่ งพนั กงานจ้ างในสถานศึกษา (โรงเรี ย น/ศู นย์พัฒ นาเด็กเล็ก) สั งกัดองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ลงวันที่ 12
กันยายน 2560 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า เรื่อง ใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่ อการสรรหาและ
เลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า จานวน 1 อัตรา
(ระยะเวลาการจ้าง มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี )
- รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
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(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ)
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัค รเข้า รับ การสรรหาและเลือ กสรร
ติด ต่อ ขอทราบรายละเอีย ดและยื่น
ใบสมัค รพร้อ มหลัก ฐานด้ว ยตนเองได้ที่ ส านัก งานปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลห้ว ยม้า อาเภอเมือ งแพร่
จัง หวัด แพร่ ตั ้ง แต่ว ัน ที ่ 20 เมษายน 2564 ถึง วัน ที่ 28 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ หรือ
สอบถามทางโทรศัพ ท์ หมายเลข 054-649088 ต่อ11 หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็ บไซต์ www.huaima.go.th
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ไม่รับสมัคร พระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่
นร 0904/ ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510, หนังสือสานักงาน ก.ท.ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่
23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 21 กันยายน 2521 หากสมัคร
แล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ระหว่างดาเนินการสรรหาก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหา หากยังครอง
สมณเพศอยู่ในวันที่ดาเนินการสรรหา
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานในการสมัครด้ว ย
ตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า โดยยื่นหลักฐานดังนี้
(1) สาเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานแสดงการจบการศึกษา พร้อมต้นฉบับ จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
จานวน 3 รูป
(5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด สาหรับพนักงานส่วนตาบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านพ้นภาระการเป็นทหารตามกฎหมาย จานวน 1 ฉบับ
(7) หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
จานวน 1 ฉบับ
(8) สาเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล
ทะเบี ย นสมรส ทะเบี ย นหย่ า
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ใ นหลั กฐานทุ กฉบับ ให้ ผู้ ส มัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อ ง” และลงลายมือชื่ อ
กากั บ ไว้ด้ว ย
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ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรสาหรับตาแหน่งที่ส มัคร ในอัตราตาแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้ว น) เมื่อสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรแล้ว ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่า
เป็น ผู ้ม ีค ุณ สมบัต ิทั ่ว ไป และคุณ สมบัต ิเ ฉพาะส าหรับ ต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับ สมัค รจริง และจะต้อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึ กษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
ผู้สมัครที่ใช้หลักฐานอันเป็นเท็ จ หรือ หลักฐานปลอม จะถูกดาเนินคดีฐาน แจ้งความอันเป็นเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 “ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่น
หรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรั บ” ทั้งนี้ไม่ว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้าจะตรวจพบเมื่อใดก็ตาม
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
จะประกาศรายชื่ อ ผู้มีสิท ธิเ ข้า รับ การสรรหาและเลือ กสรร
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งหรือทักษะเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
ใ น วัน ที ่ 2 9 เ ม ษ า ย น 2 5 6 4 ณ ที ่ท า ก า ร อ ง ค ์ก า ร บ ริห า ร ส่ว น ต า บ ล ห้ว ย ม้า แ ล ะ เ ว็บ ไ ซ ต์
www.huaima.go.th
4.2 วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้าจะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งหรือทักษะเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ในวัน ที่ 5 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า สาหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศเมื่อผู้สมัครสอบได้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งหรือทักษะเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ใ นข้อ 6 และจะดาเนิน การสรรหาและ
เลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ในวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็น ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งหรือทักษะเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
รวมทั้งภาค ก และภาค ข ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

-47. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่
7 พฤษภาคม 2564 ณ ที่ ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยม้า และเว็บ ไซต์ www.huaima.go.th โดยจะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงลาดับจากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ หากได้คะแนนรวม
เท่ากัน ให้ถือคะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ถือคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งหรือทักษะเฉพาะตาแหน่ง
(ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ถือลาดับการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า จะดาเนินการสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
ตามลาดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดแพร่
โดยองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยม้า จะได้แ จ้งให้ ผู้ ที่ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรรมารายงานตัว เพื่อ ทาสั ญญาจ้า ง
ตามล าดับ ที่ขึ้น บั ญชีไว้ ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลั งพบว่าผู้ ขึ้นบัญชีไว้ขาดคุณสมบัติห รือทุจริตในการสรรหาหรือ
ใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้าจะถอดถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบั ญชีที่ขึ้นไว้
และจะไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ)
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก าร
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
2. มีทักษะเฉพาะบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า
๕ ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทางาน
จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งหรือทักษะเฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข)
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

100

โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

100

โดยวิธีการสัมภาษณ์

300

1. สอบข้อเขียน โดยมีขอบข่ายดังนี้
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้อเขียนแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ 100 คะแนน ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
(2) ความสามารถทางด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย) ความสามารถด้านการใช้ภาษา
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
(4) เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(7) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ข้อเขียนแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ 100 คะแนน ดังนี้
(1) ความรู้เรื่องการศึกษาเอกปฐมวัย หลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(2) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561
(3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562
(4) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.3 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) แบบสัมภาษณ์ จานวน 100 คะแนน ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตาแหน่ง
(2) บุคลิกภาพ
(3) ท่วงที วาจา
(4) ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์
(5) ความสามารถ ประสบการณ์

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
1. ประเภทพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (กลุ่มผู้มีทักษะ)
2. ตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ)
3. ระยะเวลาการจ้าง
มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 4 ปี โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้ มาทาสัญญาจ้างภายหลังจาก คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดแพร่ให้ความเห็นชอบแล้ว
4. อัตราว่าง
1 อัตรา สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน ขั้น 9,400 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวที่ได้รับตามสิทธิ
6. สิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนต าบลจั งหวัดแพร่ เรื่อง สิทธิ ประโยชน์ของพนักงานจ้ างองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 มกราคม 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 และ
สิทธิประโยชน์จากกฏหมายประกันสังคม หรือสิทธิที่กฏหมายกาหนดภายหลังแต่งตั้ง
********************************************

