
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลพันนา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
  ของเทศบาลต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

***************************************** 
ด้วยเทศบาลต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   มีความประสงค์จะรับสมัคร

บุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลพันนา ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี 
(รอบปีงบประมาณ  2558  - 2560) ของพนักงานเทศบาล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  เทศบาลต าบลพันนา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                    ๑.ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  

                           - ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                      จ านวน    1   อัตรา   
                             (สังกัดส านักปลัดเทศบาล ) 
   ๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
       - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             จ านวน  ๑   อัตรา 
           (สังกัดกองคลัง) 
                        - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                 จ านวน  ๑   อัตรา 
           (สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   (รายละเอียดของแต่ต าแหน่งปรากกฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ) 

๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีในวันรับสมัคร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
    (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                      / (๗)ไม่เป็นผู้เคย…. 
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             (๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษต้องจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 
                                 (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ 
      (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการอ่ืน 
   ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 
 

          ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
           ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 (ตามภาคผนวก ก. ) 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างติดต่อขอรับ ใบ
สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  ส านักงานเทศบาล
ต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม  - ๙ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๐         
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๗๒-๙๓๙2 หรือทาง
เว็บไซต ์www.panna.go.th 
 

๔. หลักฐานการรับสมัคร 
      ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันรับสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน   
6 เดือน (นับถึงวันสมัคร)    (ถ่ายรูปสี)                                จ านวน      ๓     รูป 
   (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน                         จ านวน      ๑     ฉบับ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน             จ านวน      ๑     ฉบับ 
(๔) หลักฐานวุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมส าเนา       จ านวน      ๑     ฉบับ 
(๕) ส าเนาเอกสารอื่น ๆเช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล     

เป็นต้น (ถ้ามี)                                                 จ านวน      ๑     ฉบับ 
(๖) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการการกลางพนักงาน 

เทศบาลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน   ๑   เดือน       จ านวน      ๑     ฉบับ  
  (๗) หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติ โดยได้
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๕ ปี (ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์) จ านวน     ๑      ฉบับ 

(๘) ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์) 
       จ านวน      1    ฉบับ 

ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ เอ ๔ เท่านั้น และรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ พร้อมน าเอกสารและหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัครด้วย 

              / ๕. ส าหรับการสมัคร..... 

http://www.panna.go.th/
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 ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความที่
แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบใบสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง 
เทศบาลต าบลพันนา จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้ 
มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรหรือบัญชีได้รับการเลือกสรรได้ตามกรณี 

๕. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
            ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน  ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น    
         ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
       ๖.๑ เทศบาลต าบลพันนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานเทศบาลต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  และทางเว็บไซต์ 
www.panna.go.th  ในวันที ่๑๑  สิงหาคม  25๖๐  

     ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
            ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก     
“สมรรถนะ””  ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เทศบาลต าบลพันนาก าหนด  ประเมินโดย
วิธีการสอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบความรู้ความสามารถ   หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  ของบุคคลซึ่งจ าเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข) 
 

           8. ประกาศ วันเวลา และ สถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
            เทศบาลต าบลพันนา   จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างโดยประเมินสมรรถนะ    
ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม  25๖๐  เวลา  09.00   น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  
อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

           9. เกณฑ์การตัดสิน 
            การตัดสินว่าผู้ใดจะได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างนั้น ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบโดยเรียงล าดับคะแนนที่ได้  หากได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ได้รับหมายเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า เกณฑ์การตัดสินของเทศบาลต าบลพันนาถือว่าเป็นที่สุด  ผู้สมัคร
ไม่อาจอุทธรณห์รือฟ้องร้องในทางใดๆ ได ้
 

           10. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
             เทศบาลต าบลพันนา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหารและเลือกสรรตามล าดับคะแนน
สอบที่ได้ ในวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานเทศบาลต าบลพันนา     
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  และทางเว็บไซต์ www.panna.go.th    
 
                           /การข้ึนบัญชี... 
 

http://www.panna.go.th/
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     การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงตามล าดับเกณฑ์การตัดสินในข้อ 

๙ และบญัชีให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีประกาศสอบอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้
ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   เว้นแต่
ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ผู้ใดมารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างไปแล้วก่อน
บัญชีผู้ได้รับการสรรหารและเลือกสรรได้มีอายุเกินหนึ่งปีหรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                        
             (๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิและไม่มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่ได้รับการสรรหาและ
เลือกสรร 
             (๒) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 
 

         ๑1. การจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
๑๑.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งและท าสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.สกลนคร) 
11.๒ ระยะการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง ซึ่งไม่เกินคราวละ ๔ ปี

และจะมีการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาต่อสัญญาจ้างใหม่หรือเลิกจ้าง  ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็นของเทศบาล 
           ๑๒. อัตราค่าตอบแทน 
  ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งตามต าแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันได้ดังนี้ 
                     ๑๒.๑  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
                              - ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐.-  บาท และได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 
                     ๑๒.๒ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
           - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  ได้ รับอัตราค่าตอบแทน
เดือนละ ๙,๔๐๐.-บาท และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 
                              - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๙๘๐.-บาท และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 
         - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไม่ต่ ากว่านี้ หรือสาขาวิชาหรือทาง    
อ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ ได้รับอัตราค่าตอบแทน 
เดือนละ ๑๑,๕๐๐.-บาท และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

                               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                    ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                           

                                                                  (นายสนั่น  ชินมา) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลพันนา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

  ของเทศบาลต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
********************* 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

ประเภท พนักงานตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                    ปฏิบัติงานขับรถยนต์  ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ ตลอดจนบ ารุง รักษา และ
แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ขับรถยนต์ บ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในกำรใช้
รถยนต์ดังกล่ำว  หรืองำนอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.ไม่จ ำกัดวุฒิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่และได้รับใบอนุญำต        
ขับรถยนต์ตำมกฎหมำย 

๒.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ให้ใช้ลักษณะงำนคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำล 
หรือข้ำรำชกำรพลเรือนโดยอนุโลม  เว้นแต่พนักงำนจ้ำงที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำน
กำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ  ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะ
ในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ทักษะของบุคคลที่ก ำหนดในวรรคแรก  จะต้องสำมำรถพิสูจน์ให้เห็นถึงควำมมีทักษะในงำน
นั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจ้ำง หรือ หน่วยงำนซึ่งระบุถึงลักษณะงำนที่ได้ปฏิบัติหรือมีกำร
ทดสอบทักษะเฉพำะบุคคลด้วยกำรทดลองปฏิบัติกำร 

 
 

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

                   
 

 
 
 

ภาคผนวก ก. 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลพันนา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

  ของเทศบาลต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
********************* 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

ประเภท พนักงานตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
                 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่าย เงิน และการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ 
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้
เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

๑.๕ จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพ่ือแจ้งให้หน่วยต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

๑.๖ ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับ รองมาตรฐาน          
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

๑.๙ จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

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

ภาคผนวก ก. 



                                                                  /๑.๑๑ อ านวยความสะดวก.... 
            -๒- 
๑.๑๑ อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง

การประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารงานทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
            ๒.  ด้านการบริการ 
        ๒.๑ ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๒.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

๒.๓ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป 

๒.๔ ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                       มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                       ๑. ไดร้ับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก 
สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 
                         ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ไดร้ับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 
                         ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 
 
     

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



 
 
 

หลักเกณฑ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททกัษะ) 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

เทศบาลต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร 
 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
๑ ๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  

ประกอบด้วย 
- ความรู้เกีย่วกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเทศบาล ได้แก่ 

พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 

ตามหลักวิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการสรุปและตีความ

จากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาใน
รูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ 
 

 ๑.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
ประกอบด้วย 

- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของรถยนต์  
- ทดสอบภาคปฏิบัติ โดยการทดสอบเก่ียวกับการขับรถยนต์  

 
๑.๓ ภาคเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  
ประกอบด้วย 

- พิจารณาจากบุคลิกภาพท่วงทีวาจา ความคิดริเริ่มและปฏิภาณ
ไหวพริบ มนุษย์สัมพันธ์  ทัศนคติ แรงจูงใจ ประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา และการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 

๕๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

๓๐ 
๒๐ 

 
๕๐   

   สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สอบข้อเขียน 
   สอบปฏิบัติ 
 
   สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 

 รวม ๑๕๐  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 

ภาคผนวก ข. 



หลักเกณฑ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มคีุณวฒุิ) 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

เทศบาลต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร 
 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
๑ ๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  

ประกอบด้วย 
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเทศบาล ได้แก่ 

พรบ. เทศบาล พงศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 

ตามหลักวิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการสรุปและตีความ

จากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาใน
รูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ 

 ๑.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
ประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึงปัจจุบัน 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม 

ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน  
๑.๓ ภาคเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  
ประกอบด้วย 

- พิจารณาจากบุคลิกภาพท่วงทีวาจา ความคิดริเริ่มและปฏิภาณ
ไหวพริบ มนุษย์สัมพันธ์  ทัศนคติ แรงจูงใจ ประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา และการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 

๕๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐   

    สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 

 รวม ๑๕๐  
 


