
ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

   ………………………………….…………. 

ด้วยเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ภารโรง สังกัดโรงเรียนเทศบาลต าบล
โนนดินแดง กองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา     

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.  ประเภทและต าแหน่งที่จะด าเนินการเลือกสรร 
1.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน 1 อัตรา 
1.2  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 

 ต าแหน่ง ภารโรง เลขที่ต าแหน่ง 1804-4   จ านวน 1 อัตรา 

2.  ลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ 
2.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ดังต่อไปนี้ 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง 

ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก ่การรับ – ส่ง
หนังสือการลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหา
ส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมาย
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด 

 
1.5 จัดท าและแจกจ่าย… 
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1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธี
ปฏิบัติเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสด ุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน 
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม
เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึก 
อบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน
ในเรื่องการประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค์ 

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ 

และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
2.3 ให้บริการข้อมูล… 

2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป 

2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ต าแหน่ง ภารโรง มีลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
เปิด-ปิด อาคาร ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

มิให้สูญหาย หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3.  อัตราค่าตอบแทน... 
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3.  อัตราค่าตอบแทน 
3.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
เดือนละ 2,000 บาท 

3.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ภารโรง   
      อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

เดือนละ 1,000 บาท 

4.  ระยะเวลาการจ้าง 
4.2  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 
4.1  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

5.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 

ก. โรงเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง   

5.  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

6.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
7.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

6.  คุณสมบัติ... 
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6.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
6.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 

วิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง 
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา 
วิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

6.2 ต าแหน่ง ภารโรง  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซม 

ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ 

7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะด าเนินการเลือกสรรโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็น 

ต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

8.  เกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินแต่ล่ะสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

9.  การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง 

ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลโนนดินแดง (ชั้น 2) อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 1.  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน 1 ฉบับ 
 2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ 
 

3.  ส าเนาหลักฐาน… 
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3.  ส าเนาหลักฐานการศึกษาหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร  อย่างละ 2 ฉบับ 

4.  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) 
จ านวน 1 ฉบับ 

5.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
จ านวน 3 รูป 

6.  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น 
ส าเนาหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ 

เงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว  
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

   10.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน  100  บาท 

 11.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  
โดยปิดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
หรือทางเว็บไซต์ www.nondindaengcity.go.th 

12.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะด าเนินการเลือกสรร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564  

ณ หอประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนดินแดง ตามเวลาดังนี้ 
   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

1. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
เวลา 08.30 น. – 10.30 น. 

2. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย   
เวลา 10.30 น. – 12.00 น. 

3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสัมภาษณ์  
เวลา 14.00 น. – 14.30 น. 

ต าแหน่ง ภารโรง 
สอบสมรรถนะความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถ 

หรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็น
หรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสัมภาษณ์  เวลา 13.30 น. – 14.00 น. 

 
13.  ประกาศรายชื่อ… 
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  13.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
         ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564  
โดยปิดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
หรือทางเว็บไซต์ www.nondindaengcity.go.th 

14.  การด าเนินการจัดจ้าง 
   เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด
ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้แต่ละต าแหน่ง ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจึงจะจัดจ้างได้  

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุ 1 ปี ในกรณีท่ีมีผู้ผ่าน
การเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

          (นายสมชัย  กอชัยศิริกุล) 
              นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง 



ผนวก ก. 
 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564) 

......................................................................... 
 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้  
1. สมรรถนะความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยจะประเมินภาค

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการเลือกสรร มีรายละเอียด ดังนี้  

1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
เป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้  
1.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
1.1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  
1.1.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
1.1.4 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
1.1.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
1.1.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี พ.ศ. 2546 และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. สมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน 
2.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)  
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่ง  

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
2.2.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
2.2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  
2.2.3 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  
2.2.4 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
2.2.5 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป  
2.2.6 ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  
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3. สมรรถนะคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

3.1 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ  
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 
 
ต าแหน่ง ภารโรง 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้  
ประเมินสมรรถนะความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถ

หรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่ง
จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต ตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 
 

........................................................ 
 


