
 

 

   ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

************************************ 

ดวยเทศบาลตำบลคำเข่ือนแกว ประสงคจะรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง   

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

พนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  จึง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

๑. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตำแหนงและรายละเอียดการจาง 

1.๑ พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)     จำนวน  ๑  อัตรา  ดังนี้ 

ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ สังกัด กองคลัง  จำนวน  1 อัตรา   

โดยรายละเอียดแตละตำแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศน้ี 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา 

และการเลือกสรร ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตน ดังตอไปนี้ 

  ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะตองหามเบื้องตน 

(๑) เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 

(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม 

สมประกอบหรือเปนโรคตามคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด ดังนี ้

(ก) วัณโรคในระยะแพรกระจาย 

(ข) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

(ค) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 

(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(จ) โรคตดิตอรายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค 

ตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด 

 

/(3) เปนผู... 
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(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรฐาน 

ทั่วไปหรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๔) เปนผูบกพรองในศลีธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(๕) เปนกรรมการหรือผูดำรงตำแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที ่

ในพรรคการเมือง 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทาง 

อาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือ 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑและ 

วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๑) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ” 

หมายเหต ุ  ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดำรง 
ตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถิ่น  ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครแตละตำแหนงแนบทายประกาศนี้  

๓. การรับสมัคร 

๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางสามารถติดตอ 
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว อำเภอคำเขื่อนแกว 
จังหวัดยโสธร ระหวางวันที ่9 – 21   ธันวาคม 2564  และสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท  
๐-๔๔75-๑๐๙๙ 

๓.๒  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง

โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมยื่นหลักฐานดังตอไปนี้ 
 

/๓.1 รูปถาย... 
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   ๓.๑  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว  ถายคร้ังเดยีวกัน                
ไมเกิน  ๖  เดือน และผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปดวย    จำนวน 3  ใบ 
   ๓.๒  สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรอง    จำนวน  1  ฉบับ   
   ๓.๓  สำเนาทะเบียนบาน         จำนวน  1  ฉบับ 
   ๓.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  1  ฉบับ 
   ๓.๕  ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑  เดือนและแสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม
ประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสำหรับขาราชการหรือพนักงานเทศบาล   จำนวน  1  ฉบับ 
   3.6  สำเนาหลักฐานอื ่น ๆ  เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี ่ยนชื ่อ นามสกุล หรือใบขึ้น
ทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) (ถามี) ฯลฯ   

  ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย 

  ๓.๓  คาธรรมเนียมการสมัคร 

      -  ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้ 
พนักงานจางฯ ตำแหนงละ       100.- บาท 

๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
        ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตองตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่สมัคร
อันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปน โมฆะสำหรับผูนั้นตั้งแตตน 

  4.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเขาการสรรหาและเลือกสรร  
     เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  

22 ธันวาคม 2564 โดยปดประกาศไว ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 

5. กำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสรรหาและเลือกสรร 

ใหผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร เขารับการประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดีที่  
23 ธันวาคม 2564  ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว  อำเภอคำเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร 
                      - ทดสอบความรูและความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนง (สอบขอเขียน) และทดสอบ 
“สมรรถนะ” ที่จำเปนตองใชสำหรับการปฏิบัติงาน  เวลา 9.00–12.00 น. 
                      - ทดสอบคุณสมบัติสวนบุคคล (สัมภาษณ)  เวลา  13.00 น. เปนตนไป 

  6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 คณะกรรมการจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยทดสอบ “สมรรถนะ” ที่จำเปนตองใช

สำหรับการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ 

7. หลักเกณฑการตัดสิน 

ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ำกวา 
รอยละ ๖๐  โดยการดำเนินการจัดจางจะเปนไปตามลำดับที่สอบได 

/8. การประกาศ... 
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8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชรีายชื่อผูผานการเลือกสรร 

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเรียงตามลำดับจากผูที่ไดคะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา ถาคะแนนภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนงเทากันใหผูไดรับ
เลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับที ่สูงกวา ประกาศรายชื่อผู ผานการเลือกสรร ในวันที่ 24 ธันวาคม 
2564 ในเวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก
หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกำหนดภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖4 นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัคร
ในตำแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

9. การทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

      ผูผานการเลือกสรรจะตองทำสัญญาจางตามทีเ่ทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว กำหนด ดังนี ้
      9.1 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว จะเรียกทำสัญญาจางผูที่ผานการเลือกสรรตามลำดับที่สอบได  
      9.2 ในกรณีที่มีผู ผานการเลือกสรรมากกวาจำนวนอัตราวางและภายหลังมีอัตราวางในงาน

ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว พิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะ
เรื่องเดียวกันได เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ก็อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรรที่ยังไมหมดอายุในลำดับตอไป 

  9.3 เทศบาลจะดำเนินการจัดจาง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
ยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) กอน 

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ดำเนินการสรรหาพนักงานจางดังกลาวในรูปคณะกรรมการโดยยึดหลัก 
ความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุม
บุคคลผูท่ีอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหากมีการแอบอางหรือทุจริตใหสอบได โปรดแจงนายกเทศมนตรี
ตำบลคำเขื่อนแกว ทราบทางโทรศัพท 084-9611702 หรือสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ทางเบอรโทร 
๐๔๕-๗๙๑๐๙๙ เพ่ือจักไดดำเนินการตามกฎหมายตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  29 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 
     (นายหนูเกณฑ เพียรทำ) 
       นายกเทศมนตรตีำบลคำเข่ือนแกว 

    
   

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลงวันที่  29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
**************************** 

 ชื่อตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา  สังกัด กองคลัง  
 ตำแหนงประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)  
 หนาที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั ่วไป ตามแนวทาง 
แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ช ัดเจน ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื ่นตามที ่ไดรับ
มอบหมาย  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
 1. ดานการปฏิบัติการ  
 1.1 ชวยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล ไดแก การ
รับ-สงหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทำฎีกา เบิก
จายเงิน และการพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนให 
งานตางๆ ดำเนินไปดวยความสะดวก ตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบไดจัดเก็บเอกสาร รวบรวมขอมูล 
จัดเก็บ ขอมูลสถิติ ตรวจสอบและสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ จัดทำและแจกจาย ขอมูล เอกสาร 
หลักฐาน หนังสือเวียน ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ อำนวยความสะดวก ติดตอ และประสานงาน
กับทุกสวน งานของหนวยงาน  
 2. ดานการบริการ  
 2.1 ชวยใหคำปรึกษาและแนะนำในเบ้ืองตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ ใหบริการ ขอมูลแก
ผูมาติดตอราชการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย  

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้ 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดาน
การใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ 
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการอบรม
ทางดาน การใชคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใช
เวลาการฝกอบรมไม นอยกวา 12 ชั่วโมง  
 3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการอบรมทางดานการ
ใช คอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไม 
นอยกวา 12 ชั่วโมง  
 

/ความรู... 
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 ความรูความสามารถท่ีตองการ  
 1. มีความรูที่จำเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  

 2. ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 3. มีความรูในงานธุรการและงานสารบรรณ  
 4. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ความรูในกฎหมายเทศบาล และ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  
 5. มีทักษะการใชคอมพิวเตอรเบื ้องตน ทักษะการประสานงาน ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
ระยะเวลาการจาง พนักงานจางตามภารกิจมีกำหนดคราวละไมเกิน 4 ป และจะทำสัญญาจางเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) เรียบรอยแลวเทานั้น  

      ระยะเวลาการจาง   ทำสัญญาจางไมเกินคราวละ  4  ป 

      อัตราวาง     จำนวน    1  อัตรา 

      คาตอบแทน   เดือนละ  9,000.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด 

 อัตราคาตอบแทน  
 - วุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท  
 - วุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท  
 - วุฒิ ปวส. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท 
                 และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด 
 สิทธิประโยชน  ตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙   
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 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

                      ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี ้

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู (ความรูในหลักวิชาการที่เก่ียวกับงานในหนาที่ของตำแหนง)  
     1.1 ความรูความสามารถทั่วไป เหตุการณปจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
     1.2 ความรู  ในการใช ภาษาไทย การสื ่อสารอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 
     1.3 ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการที่ ๙ 

50 

 

 

 

 

โดยวิธีการสอบ

ขอเขียน 

 

 

 

 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับ
งานที่จะจาง) 
    2.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่
แกไขเพ่ิมเติม  
    2.2 พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
    2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
    2.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
    2.๖ สถานการณปจจุบัน 
    2.8 ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับตำแหนงท่ีเขารับการสรรหา     
 

50 

 

 

 

โดยวิธีการสอบ

ขอเขียนหรือ 

โดยการทดสอบ

ทักษะสำหรับงาน 

ที่จาง 

 

 

 

๓. คุณสมบัติสวนบุคคล   
    ทดสอบความสามารถ,  ความคิดริเริ ่มสรางสรรค, อุปนิสัย,  อารมณ,  
ทัศนคต,ิ ทวงทีวาจาและบุคลิกภาพ 

100 โดยวิธีการ

สัมภาษณ 

 

 

 

รวม 2๐๐  

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี ้

1. ลงชื่อเขารับการประเมินสมรรถนะ     เวลา  8.30-08.55  น. 
2. ทดสอบความรูและความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนง  เวลา 09.00-12.00 น. 
3. ทดสอบคุณสมบัติสวนบุคคล (สัมภาษณ)    ตั้งแตเวลา 13.00  เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 
 


