
 

 

 

d 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
************************** 

  ด้วยเทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล  
เพ่ือจัดจ้างและแต่งตัง้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความ 
ในข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหา  
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ       
กองช่าง    งานสาธารณูปโภค  

๑.๑.๑  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     จำนวน    ๑    อัตรา 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

    ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ ามเบื้องต้น ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ( ก.ท.จ.ขอนแก่น ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างสำหรับเทศบาล  ลงวันที่  28  มิถุนายน  ๒๕๔๗  ข้อ ๔  ดังนี้ 

   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปี 
   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประเภทกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม 
    (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง   
   (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
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(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

   สำหรับพระภิกษุ  สามเณร   ไม่สามารถสมัครเลือกสรรคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลได้   
ทั้งนี้  ตามหนังสือของกองการสารบัญ สำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ นร ๘๙/๒๕๐  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  
และคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑ 

   ให้ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติ 
เฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร  หากภายหลังปรากฏว่า    ผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีกำหนดไว้  เทศบาลตำบลน้ำอ้อม   จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครการ
สรรหาและเลือกสรร   และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

      2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
   ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข 1) 

๓.  ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
           ๓.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ   

อัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิการศึกษาในใบสมัคร ตามรายละเ อียดแนบท้ายประกาศ   
(เอกสารหมายเลข 2) 

4. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครสรรหาและเลือกสรร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง   
ตั้งแต่วันที่ ๑5 – ๒4 ธันวาคม  ๒๕๖4 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
(สำนักปลัดเทศบาล)  ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๗๐   โทรศัพท์ ๐-๔๓42-4๗97 

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 

ผู้สมัครการสรรหาและเลือกสรร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน  พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
     ๖.๑  สำเนาหลักฐานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  เช่น  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ 
ใบประกาศหรือใบอนุญาต พร้อมแสดงฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

   ๖.๒  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑  นิ้ว หรือขนาด ๓x๔  ซม.  
เป็นภาพถ่ายครั้งเดียวและไม่เกิน  ๖  เดือน  พร้อมทั้งให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองหลังรูปถ่ายด้วย  จำนวน  ๓  รูป 

   ๖.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมแสดงฉบับจริง   จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๖.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน  (บป.๑)   

พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๖.๕  ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาล (ก.ท.) กำหนด  โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเทศบาล  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จำนวน  ๑  ฉบับ 

   ๖.๖  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมแสดงฉบับจริง  
จำนวน  ๑  ฉบับ 
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6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ผู้สมัครฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน  ๑๐๐  บาท   
โดยชำระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร (เม่ือการสมัครเสร็จสิ้น ไม่มีสิทธิเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรร  สถานที่สอบ 

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  ๒7  ธันวาคม  
๒๕๖4 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  และทางเว็ปไซต์ www.numoom.go.th 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร    

พนักงานจ้างตามภารกิจ   ประเภทผู้มีคุณวุฒิ   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   

ใช้วิธีการสอบคัดเลือก  แบ่งเป็น 3 ภาค คือ 
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)   คะแนนเตม็  50  คะแนน 
 2. ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) โดยใช้วิธีสอบสัมภาษณ์/หรือทดสอบ  
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตำแหน่ง   คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข 3)    
9. เกณฑ์การตัดสิน  

 9.1  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการ ความรู้ความเสมอภาค และ  
ความเป็นธรรมเป็นหลัก  

9.2  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนทุกภาคท่ีสอบรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่า
เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้  

๑0. กำหนดการสอบ/ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

 10.1วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 

  1 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และสอบภาคความรู้ เฉพาะตำแหน่ง   
(ภาค ข.)  สอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในวันที ่ 5  มกราคม  ๒๕65  เวลา  09.๐๐ น.  – ๑2.0๐ น.   
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
  3.ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที ่6 มกราคม ๒๕๖5 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
และทางเว็ปไซต์ www.numoom.go.th 
  4. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ ์   ในวันที่ 7 มกราคม  ๒๕65    
เวลา  ๑0.๐๐ น. – ๑1.3๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำอ้อม  
   5.ประกาศผู้สอบแข่งขันได้  ในวันที ่ 11  มกราคม  ๒๕๖5   
เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  โดยปิดประกาศไว้  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำ อ้อม  และทางเ ว็ปไซต์  
www.numoom.go.th 
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๑1. การขึ้นบัญชรีายช่ือและการยกเลิกการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมสูงสุดลงมายัง
ผู้สอบผ่านที่ได้รับคะแนนต่ำกว่าตามลำดับ กรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความแหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร กำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ไดไ้ม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ 
วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ในตำแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อน 
เป็นอนัยกเลิก 

ผู้ใดได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิก 
การข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้  คือ 

(๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่ผู้ดำเนินการคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจ 

สั่งจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
(๓) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งที่ผ่าน 

การสรรหาและเลือกสรรได้ 
๑2. ระยะเวลาการจ้าง  
               การจ้างพนักงานจ้างต้องทำเป็นสัญญาจ้าง  โดยพนักงานจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามท่ีเทศบาลกำหนดให้ทำสัญญาจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจไม่เกินคราวละ ๔ ปี   
๑3. การทำสัญญาจ้าง  

         13.1  เทศบาลตำบลน้ำอ้อม จะจัดจ้างผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้   
         13.2  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก  

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น)  ถึงจะเรียกมาทำสัญญาจ้างต่อไป 

        ประกาศ  ณ  วันที่   2   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

    

         ( นายจำเนียร   เหล่าสุพรรณ) 
         นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม 
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ตำแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 

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

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ตามภารกิจ 
 

ชื่อตำแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทาง

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน 
ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ
ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ 
รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

1.2 จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา  
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามท่ีหน่วยงาน 

หรือกฎหมายกำหนด  
1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มี

จำนวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน  
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2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อ

ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 1 

2. ทักษะทีจ่ำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1  

3. สมรรถนะทีจ่ำเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1  
3.1.5 การทำงานเป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจำสายงาน  
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  ระดับ 1  
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
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อัตราค่าตอบแทน 

การรับค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน  ดังนี้ 
  - ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ให้ได้รับค่าตอบแทน 9,400.- บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 
2,000 บาท รวม 11,400.- บาท/เดือน  
  - ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ให้ได้รับค่าตอบแทน 10,840.- บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 
2,000 บาท รวม 12,840.- บาท/เดือน 
  - ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ให้ได้รับค่าตอบแทน 11,500.- บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 
1,785 บาท รวม 13,285.- บาท/เดือน 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
    ระยะเวลาจ้าง ไม่เกิน  4  ปี 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร    

1. ทดสอบความรูค้วามสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
โดยการทดสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 50 ข้อ (ภาค ก) ดังนี้ 
- วิชาคณิตศาสตร์  
- วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู้การใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความการตีความ  
  การขยายความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ   
  จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค 
  และคำศัพท ์
-วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
  เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี 

(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 

เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล 
หรือสมมติฐาน 

(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข 
และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 

2. ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
     โดยการทดสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 50 ข้อ (ภาค ข) ดังนี้ 
         - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
         - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  2526  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/พระราชบัญญัติต่างๆ ดังนี้ 
           ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง 
และเครื่องปรับอากาศ  
           ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 
           ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค.)  (สัมภาษณ์)   คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน 
        จะประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณา  ตามความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถพิเศษ  ประสบการณ์  
ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย   อารมณ์  ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
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                                                 เทศบาลต าบลน ้าอ้อม  อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น                      ติดรูปขนำด  1  นิว้ 
        .........................................................................................      

เรียน  นายกเทศมนตรตี าบลน ้าอ้อม 
 ดว้ยขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะสมคัรเขำ้รบักำรเลือกสรรเป็นพนกังำนจำ้งของเทศบำลต ำบลน ำ้ออ้ม 
จึงขอแจง้รำยละเอียดของขำ้พเจำ้เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  ดงัต่อไปนี ้
1.  ช่ือ-นำมสกลุ(นำย/นำง/นำงสำว)........................................................................สญัชำติ................................ศำสนำ...................................... 
2.  เกิดวนัที่..................เดือน.........................พ.ศ.....................อำย.ุ...................ปี......................เดือน(อำยนุบัถึงวนัปิดรบัสมคัรไม่ต ่ำกว่ำ  18  ปี) 
3.  หมำยเลขประจ ำตวัประชำชน................................................................ออกให ้ณ อ ำเภอ/เขต......................................................................... 
     จังหวดั.............................................................. 
4.  ต ำแหน่งที่สมคัรเขำ้รบักำรเลือกสรร................................................................................................................................................................. 
5.  ระดบักำรศกึษำตรงตำมต ำแหน่งทีส่มคัร.......................................................ชื่อสถำนศกึษำ............................................................................  
     สำขำหรือวิชำเอก........................................................ส ำเรจ็กำรศกึษำเม่ือ..........................................................คะแนนเฉลี่ย......................... 
     ระดบักำรศกึษำสงูสดุที่ขำ้พเจำ้ไดร้บั............................................................................................................................................................... 
6.  ควำมรูค้วำมสำมำรถพิเศษ............................................................................................................................................................................. 
7.  อำชีพปัจจบุนั   (  )  ลกูจำ้งในหน่วยงำนของรฐัหรือเอกชน    (  )  ขำ้รำชกำรอ่ืน  
  (  )  ก ำลงัศกึษำต่อ(ระดบั)...................................   (  )  อำชีพอ่ืนๆ(ระบ)ุ......................................... 
     ต ำแหน่ง..........................................................อำยกุำรท ำงำน..........................ปี  สถำนที่ท  ำงำน.................................................................... 
     ลกัษณะงำนที่ปฏิบตัิ...................................................................................................................................................................................... 
8.  ช่ือบิดำ.....................................................อำชีพ.............................ช่ือมำรดำ.........................................................อำชีพ............................... 
9.  ที่อยู่ปัจจบุนั(ที่ใชใ้นกำรติดต่อ) บำ้นเลขที่..................หมู่ที่................ถนน.................................................ต ำบล.............................................. 
     อ ำเภอ........................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์............................................. 
10.  สถำนภำพผูส้มคัรเขำ้รบักำรเลือกสรร  (  )  โสด (  )  สมรส       (  )  หย่ำ       (  )  แยกกนัอยู่ 
11.  ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ ซึ่งไดล้งลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งมำพรอ้มกบัใบสมคัรรวม....................ฉบบั  คือ 
 (   )  ส ำเนำวฒิุกำรศกึษำหรือหนงัสือรบัรอง  (   )  รูปถ่ำย  1  นิว้  3  รูป        (   )  ส ำเนำทะเบียนบำ้น  
 (   )  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  (   )  ใบรบัรองแพทย ์         (   )  ส ำเนำใบอนญุำตขบัขี่ 
 (   )  ส ำเนำเอกสำรหลกัฐำนอื่นๆ  (ระบ)ุ...................................................................     
 ขำ้พเจำ้ขอรบัว่ำ  ขอ้ควำมดังกล่ำวเป็นควำมจริงทุกประกำร  และเป็นผูมี้คุณสมบตัิตรงตำมประกำศเทศบำลต ำบลน ำ้ออ้ม หำกขำ้พเจำ้ไม่มี
คณุสมบตัิหรือเขียนขอ้ควำมอนัเป็นเท็จ  ขำ้พเจำ้ยินยอมใหต้ดัสิทธิในกำรเป็นผูมี้สิทธิเขำ้รบักำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนกังำนจำ้ง   และไม่มีสิทธิในกำร
เขำ้รบักำรแต่งตัง้เป็นพนกังำนจำ้งของเทศบำลต ำบลน ำ้ออ้ม 
                          ลงลำยมือชื่อ...........................................................ผูส้มคัร 
                             (............................................................) 
                                        วนัที่...............เดือน..............................พ.ศ...................... 
 

 เฉพำะเจำ้หนำ้ที ่
(  )  หลกัฐำนครบถว้น  (  )  มีปัญหำ........................................            ไดร้บัเงินค่ำธรรมเนียมสอบ  จ ำนวน...................................บำท 
............................................................................................................            ไวแ้ลว้ตำมใบเสรจ็รบัเงินเล่มที่.....................เลขที่..................... 
 
ลงลำยมือชื่อ...............................................เจำ้หนำ้ที่รบัสมคัร                           ลงลำยมือชื่อ...............................................เจำ้หนำ้ที่รบัสมคัร 
วนัที่.................เดือน...............................พ.ศ.........................                          วนัที่.................เดือน...............................พ.ศ......................... 
 

1 . ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรดว้ย   

    ลายมอืของตนเองและลงลายมอืช่ือ 

    ต่อหนา้เจา้หนา้ที่รบัสมคัร 

2.  ก่อนยื่นใบสมคัรจะตอ้งตรวจสอบ    

    หลกัฐานต่างๆ ใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง 


