
 
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต�งตั้งเป�นพนักงานจ�าง  เทศบาลตําบลบ�านแปะ   
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� 

 ด�วยเทศบาลตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� มีความประสงค จะดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลท่ัวไป เพ่ือบรรจุแต�งต้ังเป)นพนักงานจ�างของเทศบาลตําบลบ�านแปะ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป- 
(พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับครั้งท่ี 2 โดยอาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม� เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง  หมวด 4 ข�อ 18 , 19 และ 20 ลงวันท่ี 20 
มิถุนายน 2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป)นพนักงานจ�าง รายละเอียด
ดังต�อไปนี้  

 ตําแหน�งท่ีรับสมัครสอบ 
  1. ประเภทพนักงานจ�างตามภารกิจ   จํานวน  1   ตําแหน�ง  1  อัตรา 

สํานักปลัดเทศบาล 
     1. ตําแหน�ง  ผู�ช�วยนักทรัพยากรบุคคล    จํานวน  1  อัตรา 
  2. ประเภทพนักงานจ�างท่ัวไป      จํานวน  6  ตําแหน�ง  19  อัตรา 
   สํานักปลัดเทศบาล 
     2. ตําแหน�ง  คนงานท่ัวไป     จํานวน  2  อัตรา 
     3. ตําแหน�ง  พนักงานขับรถยนต     จํานวน  2  อัตรา 
     4. ตําแหน�ง  พนักงานดับเพลิง     จํานวน  2  อัตรา 
     5. ตําแหน�ง  พนักงานกู�ชีพ     จํานวน  2  อัตรา 
     6. ตําแหน�ง  คนสวน      จํานวน  1  อัตรา 
   กองคลัง 
     7. ตําแหน�ง  คนงานท่ัวไป     จํานวน  1  อัตรา 
   กองช�าง 
     8. ตําแหน�ง  พนักงานสูบน้ํา     จํานวน  3  อัตรา 
     9. ตําแหน�ง  คนงานท่ัวไป     จํานวน  2  อัตรา 
     10. ตําแหน�ง  พนักงานขับรถยนต     จํานวน  1  อัตรา 
   กองการศึกษา 
     11. ตําแหน�ง  คนงานท่ัวไป     จํานวน  1  อัตรา 
   กองสวัสดิการสังคม 
     12. ตําแหน�ง  คนงานท่ัวไป     จํานวน  2  อัตรา 

 2. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัคร 
  ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม ตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานจ�าง  ดังต�อไปนี้ 



  1. มีสัญชาติไทย 
  2. มีอายุไม�ตํ่ากว�าสิบแปดป- และไม�เกิน 60 ป- เว�นแต�พนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษอายุ
ไม�เกิน 70 ป- 
  3. ไม�เป)นบุคคลล�มละลาย 
  4. ไม�เป)นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือ จิตฟHIนเฟJอน
ไม�สมประกอบ หรือเป)นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป)นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น สําหรับ
พนักงานเทศบาล 
  5. ไม�เป)นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรค
การเมือง 
  6. ไม�เป)นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
  7. ไม�เป)นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว�นแต�เป)นโทษสําหรับควาผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  8. ไม�เป)นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
  9. ไม�เป)นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน ในวันท่ีทําสัญญาจ�างกับเทศบาล 

 3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
  ผู�สมัครตําแหน�งใดจะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งตรงตามท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
กําหนดไว�ในประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามผนวก ก แนบท�ายประกาศนี้) 

 4. การรับสมัครสอบและสถานท่ีรับสมัคร 
1. ผู�ประสงค สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร

พร�อมหลักฐานด�วยตนเอง ตั้งแต�วันท่ี  14 – 23  กุมภาพันธ6 2565 ในวันและเวลาราชการ ได�ท่ีงานการ
เจ�าหน�าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� หรือสอบถาม
เพ่ิมเติมได�ท่ีหมายเลขโทรศัพท  0-5303-2128 ต�อ 11 

  2. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร และวันเวลา สถานท่ีสอบ ในวันท่ี  
1 มีนาคม  2565  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม�  

 5. เอกสารและหลักฐานท่ีต�องนํามาย่ืนพร�อมใบสมัคร 
ผู�สมัครต�องยื่นใบสมัคร ด�วยตนเองต�อเจ�าหน�าท่ีท่ีรับสมัคร พร�อมเอกสาร และหลักฐาน 

ดังต�อไปนี้ 
1) รูปถ�ายหน�าตรง ไม�สวมหมวก และไม�สวมแว�นตาดํา แต�งกายสุภาพเรียบร�อย ขนาด  1 นิ้ว 

ถ�ายครั้งเดียวกัน ไม�เกิน 3 เดือน และให�ผู�สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตําแหน�งท่ีสมัครไว�ด�านหลังรูปภาพ  
              จํานวน   3   รูป 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร�อมรับรองสําเนา      จํานวน   1   ฉบับ 
3) สําเนาทะเบียนบ�านพร�อมรับรองสําเนา        จํานวน   1   ฉบับ 
4) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงว�าเป)นผู�มี

คุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งท่ีสมัครสอบ โดยต�องสําเร็จการศึกษาและได�รับการอนุมัติ
จากผู�มีอํานาจอนุมัติ ก�อนในวันท่ีเปOดรับสมัคร(พร�อมฉบับจริง)      จํานวน   1   ฉบับ 

5) สําเนาหนังสือรับรองการทํางาน (ถ�ามี)       จํานวน   1   ฉบับ 
 



6) สําเนาใบผ�านการเกณฑ ทหาร (ถ�ามี)       จํานวน   1   ฉบับ 
7) ใบรับรองแพทย ท่ีแสดงว�าไม�เป)นโรคท่ีเป)นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับพนักงาน

เทศบาล (ต�องออกไว�ไม�เกิน 30 วันก�อนการสมัคร) 
8) สําเนาเอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ (ถ�ามี) เช�น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ,ทะเบียนสมรส 

(กรณีท่ีชื่อ – สกุล ท่ีใช�ในการสมัครไม�ตรงกัน) ฯลฯ 
ให�ผู�สมัครตรวจสอบและรับรองตนเอง ว�าเป)นท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตรงตามประกาศรับสมัคร 

หากภายหลังปรากฏว�าผู�สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วน เทศบาลตําบลบ�านแปะ จะถือว�าเป)นบุคคลท่ี
ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม�มีสิทธิ์ได�รับการบรรจุและแต�งต้ัง 

 6. ค�าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต�องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัคร  จํานวน 100 บาท 

(เม่ือจ�ายค�าสมัครแล�ว จะไม�มีการคืนเงินดังกล�าว ไม�ว�าจะกรณีใดก็ตาม) 

 7. ค�าตอบแทนท่ีจะได�รับ 
ผู�ท่ีได�รับเลือกสรร และได�รับการบรรจุแต�งต้ังเป)นพนักงานจ�าง จะได�รับค�าตอบแทน ดังนี้ 

  1. พนักงานจ�างตามภารกิจ เดือนละ 15,000 บาท  
  2. พนักงานจ�างท่ัวไป เดือนละ 9,000 บาท และ เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท 

 8. หลักเกณฑ6 วิธีการสรรหา และเลือกสรร 
(ก) ภาคความรู� ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
(ตามเอกสารภาคผนวก ก) 
 (ข) ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   
 ตามเอกสารภาคผนวก ก  
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 ตามเอกสารภาคผนวก ก 

 9. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
(1) วันท่ี    21  มีนาคม  2565 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ  
ทดสอบภาคความรู� ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก) 
 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. 
ทดสอบภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข) 
 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. 
(2) วันท่ี   22    มีนาคม  2565  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ  
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค ) 

 10. ประกาศรายช่ือผู�ผ�านการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู�สอบผ�านการสรรหาและเลือกสรรได�  ในวันท่ี 24 มีนาคม  2565 ณ  สํานักงาน
เทศบาลตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม�  

 11. เกณฑ6การตัดสิน และการข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� 
(1) ผู�ท่ีจะถือว�าเป)นผู�ผ�านการคัดเลือกจะต�องได�คะแนนรวมในแต�ละภาคไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60  
(2) การขึ้นบัญชีผู�คัดเลือกได� จะเรียงลําดับจากผู�สอบได�คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 

ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนรวมเท�ากัน จะให�ผู�สมัครท่ีได�คะแนนภาคความความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 



มากกว�าเป)นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง  เท�ากัน ให�ผู�ได�
คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ัวไปมากกว�าเป)นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนความรู�ความสามารถ
ท่ัวไปเท�ากัน ให�ผู�ท่ีได�คะแนนภาคความเหมาะสมมากกว�าเป)นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าคะแนนภาคความ
เหมาะสมเท�ากันอีกให�ผู�ได�รับหมายเลขประจําตัวผู�เข�าสรรหาและเลือกสรรก�อนเป)นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า โดย
จะข้ึนบัญชีไว�ไม�เกิน 1 ป- 

(3) ภายหลังมีอัตราว�าง หรือกําหนดตําแหน�งใหม� ในงานลักษณะเดียวกัน หรือคล�ายคลึงกัน
ซ่ึงเทศบาลพิจารณาแล�วเห็นว�าสามารถใช�บุคคลท่ีมีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได� โดยความเห็นชอบของ
นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ อาจพิจารณาบรรจุแต�งต้ังแต�งผู�ผ�านการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการ
คัดเลือกตามลําดับรองลงมาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แต�ถ�ามีการคัดเลือกอย�างเดียวกันอีก และได�ข้ึนบัญชีผู�
คัดเลือกได�ใหม� บัญชีผู�คัดเลือกได�ครั้งนี้เป)นอันยกเลิก 

 12. การบรรจุและแต�งตั้ง 
(1) เทศบาลตําบลบ�านแปะ จะเรียกผู�ผ�านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป)นพนักงานจ�าง

ในตําแหน�งท่ีว�าง ตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีผู�ผ�านการคัดเลือกเลือกได� 
(2) พนักงานจ�างท่ัวไป จะทําสัญญาจ�างเพ่ือเข�าปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีคัดเลือกได� ระยะเวลา

การจ�าง ไม�เกิน 1 ป- โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือต�อสัญญาจ�าง ตามหลักเกณฑ ท่ีเทศบาลตําบล
บ�านแปะกําหนด 

(3) พนักงานจ�างตามภารกิจ จะทําสัญญาจ�าง ก็ต�อเม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม�แล�วเท�านั้น ระยะเวลาการจ�างงาน คราวละไม�เกิน 4 ป- โดยจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือต�อสัญญาจ�าง เพ่ือเลื่อนข้ันค�าตอบแทน ตามหลักเกณฑ ท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะกําหนด 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ  วันท่ี   2   เดือนกุมภาพันธ   2565 

       (นายพันธ ศักด์ิ  แก�วสุดใจ) 
     นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก(1) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง และหลักเกณฑ6และวิธีการ  
ตําแหน�ง ผู�ช�วยนักทรัพยากรบุคคล 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  
มีคุณวุฒิอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้  
1. ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ 

ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร การบริหารทรัพยากร
บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป)นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งนี้ได�  

2. ได�รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร การบริหารทรัพยากร
บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป)นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งนี้ได�  

3. ได�รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร การบริหารทรัพยากร
บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป)นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งนี้ได� 
 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 

ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปHจจุบัน 
     3. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
     4. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542  
     2. ความรู�เก่ียวกับการวิเคราะห งาน การกําหนดตําแหน�ง และการ
วางแผน อัตรากําลัง 

     3. ความรู�เก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุเข�ารับ
ราชการ 

50 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 



3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
     - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
     - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ  
     - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
     - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 

100 โดยวิธี สอบสัมภาษณ  

รวม 200  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ภาคผนวก ก (2) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง หลักเกณฑ6และวิธีการ 
ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป ประจําสํานักปลัดเทศบาล 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
- มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
- วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�าไม�ตํ่ากว�านี้ 

 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
     3. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     1. ความรู�ในทางคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  
     3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปHจจุบัน 

 

50 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
     - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
     - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ  
     - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
     - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 

100 โดยวิธี สอบสัมภาษณ  

รวม 200  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 

 
 
 
 



ภาคผนวก ก (3) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต6 ประจําสํานักปลัดเทศบาล 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
- มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
- วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น หรือเทียบเท�าไม�ตํ่ากว�านี้ 
- มีใบอนุญาตขับรถยนต ส�วนบุคคลมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป- หรือใบขับข่ีประเภท 2 

 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
    3. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     1. พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ.2522 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการใช�และรักษารถยนต ของ
องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
 

50 โดยวิธี สอบปฏิบัติ 
แบบปรนัย 

3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
 3.1 สอบสัมภาษณ6 
     - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
     - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ  
     - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
     - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 
 3.2 สอบปฏิบัติ 

 
50 

 
 
 
 
 

50 

 
โดยวิธี สอบสัมภาษณ  
 
 
 
 
 
โดยวิธี สอบปฏิบัติ 

รวม 200  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก (4) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ประจําสํานักปลัดเทศบาล 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
- มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
- วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น หรือเทียบเท�าไม�ตํ่ากว�านี้ 

 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
    3. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     1. พระราชบัญญัติปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายเพ่ือช�วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2560 
และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปHจจุบัน 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยกิจการอาสาสมัครปUองกันฝWาย
พลเรือน พ.ศ.2553 

50 โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
 3.1 สอบสัมภาษณ6 
     - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
     - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ  
     - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
     - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 
 3.2 สอบปฏิบัติ 

 
50 

 
 
 
 
 

50 

โดยวิธี สอบสัมภาษณ  
 
 
 
 
 
 
โดยวิธี สอบปฏิบัติ 

รวม 200  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก (5) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ตําแหน�ง พนักงานกู�ชีพ ประจําสํานักปลัดเทศบาล 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  1. วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น หรือเทียบเท�าไม�ตํ่ากว�านี้ 
  2. เป)นผู�ผ�านการฝXกอบรมหลักสูตรผู�ปฏิบัติการแพทย ข้ันพ้ืนฐาน (First Responder: FR)  หรือ 
หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช�วยปฏิบัติการแพทย ข้ันพ้ืนฐาน (EMR: Emergency Medical Responder) หรือ
สูตรอ่ืนๆ ท่ีสูงกว�าท่ีสถาบันแพทย ฉุกเฉินแห�งชาติกําหนด 
 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 

ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
    3. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     พระราชบัญญัติการแพทย ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
    

50 โดยวิธี สอบปฏิบัติ 
แบบปรนัย 

3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
 3.1 สอบสัมภาษณ6 
      - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
      - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
      - มนุษยสัมพันธ  
      - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
      - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 
 3.2 สอบปฏิบัติ 

 
50 

 
 
 
 
 

50 

โดยวิธี สอบสัมภาษณ  
 
 
 
 
 
 
โดยวิธี สอบปฏิบัติ 

รวม 200  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 

 
 
 



 
ภาคผนวก ก (6) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ตําแหน�ง คนสวน ประจําสํานักปลัดเทศบาล 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
- วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น หรือเทียบเท�าไม�ตํ่ากว�านี้ 
- มีความรู�ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานท่ี  

 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
     3. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     - 
    

- - 

3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
     - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
     - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ  
     - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
     - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 

100 โดยวิธี สอบสัมภาษณ  

รวม 150  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 

 
 
 

 
 
 
 



ภาคผนวก ก (7) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป ประจํากองคลัง 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
- มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
- วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�าไม�ตํ่ากว�านี้ 

 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ผู�สมัครต�องได�รับการปรเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
     3. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     1. ความรู�ในทางคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  
     2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปHจจุบัน 

 

50 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
     - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
     - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ  
     - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
     - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 

100 โดยวิธี สอบสัมภาษณ  

รวม 200  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 

 
 
 

 
 



ภาคผนวก ก (8) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง และหลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ตําแหน�ง พนักงานสูบน้ํา ประจํากองช�าง 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  - มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  

- วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น หรือเทียบเท�าไม�ตํ่ากว�านี้ 
 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 

ผู�สมัครต�องได�รับการปรเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
     4. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     1. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับสถานีสูบน้ํา  
     2. ไฟฟUา  
     3. เครื่องกล 

50 
 

 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
 3.1 สอบสัมภาษณ6 
     - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
     - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ  
     - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
     - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 
 3.2 สอบปฏิบัติ 

 
50 

 
 
 
 
 

50 

โดยวิธี สอบสัมภาษณ  
 
 
 
 
 
 
โดยวิธี สอบปฏิบัติ 

รวม 200  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก (9) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป ประจํากองช�าง 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
- มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
- วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น หรือเทียบเท�าไม�ตํ่ากว�านี้ 

 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ผู�สมัครต�องได�รับการปรเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
     3. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     1. ความรู�ในทางคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  
     2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปHจจุบัน 

50 
 

 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
     - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
     - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ  
     - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
     - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 

100 โดยวิธี สอบสัมภาษณ  

รวม 200  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก (10) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต6 ประจํากองช�าง 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
- มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
- วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น หรือเทียบเท�าไม�ตํ่ากว�านี้ 
- มีใบอนุญาตขับรถยนต ส�วนบุคคลมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป- หรือใบขับข่ีประเภท 2 

 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ผู�สมัครต�องได�รับการปรเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
    4. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     1. พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ.2522 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการใช�และรักษารถยนต ของ
องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
 

50 โดยวิธี สอบปฏิบัติ 
แบบปรนัย 

3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
 3.1 สอบสัมภาษณ6 
     - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
     - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ  
     - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
     - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 
 3.2 สอบปฏิบัติ 
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50 

โดยวิธี สอบสัมภาษณ  
 
 
 
 
 
 
โดยวิธี สอบปฏิบัติ 

รวม 200  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก (11) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป ประจํากองการศึกษา 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
- มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
- วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�าไม�ตํ่ากว�านี้ 

 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ผู�สมัครต�องได�รับการปรเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     . ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
     3. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     1. ความรู�ในทางคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  
     2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปHจจุบัน 

50 
 

 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
     - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
     - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ  
     - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
     - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 

100 โดยวิธี สอบสัมภาษณ  

รวม 200  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก (12) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง และหลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป ประจํากองสวัสดิการสังคม 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
- มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
- วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�าไม�ตํ่ากว�านี้ 

 2. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ผู�สมัครต�องได�รับการปรเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปHจจุบัน 
     2. ความรู�เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป- 2560 
     3. ความรู�ท่ัวไป 

50 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

2. ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
     1. ความรู�ในทางคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  
     2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปHจจุบัน 

50 
 

 
 

โดยวิธี สอบข�อเขียน 
แบบปรนัย 

3. ภาคความสามารถเหมาะสมกับตําแหน�ง 
     - บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
     - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ  
     - ทัศนคติ แรงจูงใจ ต�องานในหน�าท่ี 
     - ความสามารถและความรอบรู�ในการแสดงความคิดเห็น 

100 โดยวิธี สอบสัมภาษณ  

รวม 200  
โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จากประวัติการทํางาน และ

จากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน ในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี และความสามารถ ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร�างสรรค  ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ   และ
บุคลิกภาพ อ่ืน ๆ 
 


