
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

***************************************** 
       ด้วยเทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบลกุดแฮด 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ. ๒๕64-๒๕66)  ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28  กันยายน 2563 และตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  
๒๕๔๗  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เทศบาลต าบลกุดแฮด  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร      

๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป          
     -  ต าแหน่ง ภารโรง     จ านวน   1   อัตรา      
 

๒.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ดังนี้ 

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีในวันรับสมัคร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นผู้ทุพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้

ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกฎหมายก าหนด
ไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 

      (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
      (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
      (๗)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษต้องจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 
      (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
                             หน่วยงานของรัฐ   

              (๙)   ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 

                                                            /๒.๒ คุณสมบัติ......... 
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                          ๒.๒  คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                     ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา และผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  หากตรวจสอบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดเป็นอันยกเลิกการจ้าง      

๓.  ลักษณะงานและความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรและได้ท าสัญญาจ้างแล้ว  จะต้องปฏิบัติงานในแต่ละ
ต าแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ก) 
 

 ๔.  อัตราค่าตอบแทน 
      ผู้ที่ได้รับการสรรหาเลือกสรรและท าสัญญาจ้างกับเทศบาลต าบลกุดแฮดจะได้รับค่าตอบแทน  
ดังนี้  
 พนักงานจ้างท่ัวไป  
         ๑. ต าแหน่ง ภารโรง  อัตราเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว อัตราเดือนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,๐๐๐ บาท               
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

 ๕.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง   ติดต่อขอรับ            
ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลกุดแฮด             
อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่วันที่   2-10 พฤศจิกายน 2563  ในวันเวลาราชการ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒๗๘-๔๑๗๘ หรือเว็บไซต ์www.kuthad.go.th 
 ๖.  หลักฐานการรับสมัคร 
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้   มายื่นในวันรับสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน                                          
                                                                                              จ านวน    ๓   รูป 
  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน                     จ านวน    ๑   ฉบับ 

(๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน            จ านวน    ๑   ฉบับ                    
(๔)  หลักฐานการศึกษาตัวจริงพร้อมส าเนา            จ านวน    ๑   ฉบับ 

  (๕)  ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล                          
เป็นต้น (ถ้ามี)                                    จ านวน    ๑   ฉบับ 
                           (6) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน กรณีมีประสบการณ์           จ านวน    ๑   ฉบับ                                                                                                                     
                       ( 7) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วัน                        
ตรวจร่างกาย                                                     จ านวน   ๑   ฉบับ   
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          ส าเนาเอกสารตามข้อ  (๒)–(5) ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของ
เอกสารทุกแผ่นพร้อมลงวัน  เดือน  ปี ก ากับไว้ด้วย 
 

 ๗.  ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน  1๐๐.-บาท ค่าธรรมเนียมการรับ
สมัครสอบคัดเลือกจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

๘.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลกุดแฮด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่                 
13  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร   
 

๙.   วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสอบแข่งขัน 
๙.๑ สถานที่ท าการสอบแข่งขัน ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด  หรืออาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
๙.๒   วัน  เวลา  ที่ด าเนินการสอบแข่งขัน และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 

วันที่  เวลา วิชา คะแนน รายละเอียดเนื้อหาวิชาการ
ทดสอบ 

24 พฤศจิกายน ๒๕63 ๐9.0๐ – ๑๐.3๐ น. 
 

-  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป                   
   ภาค ก (สอบข้อเขียน 50 ข้อ) 

๑๐๐ -  รายละเอียดปรากฏตาม   
   ผนวก ข. แนบท้าย 
   ประกาศ ฯ 

   10.30 – 12.00 น. -  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ 
   เฉพาะต าแหน่ง  ภาค  ข 
   (สอบข้อเขียน 50 ข้อ) 

๑๐๐ 

24 พฤศจิกายน 2563 16.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ภาค  ค                          
(สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) 

  

25 พฤศจิกายน ๒๕๕8 09.00 น. เป็นต้นไป - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ภาค  ค  (สอบสัมภาษณ์ ) 
- ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ภาค  ค  (สอบปฏิบัติ) 
 

๕๐ 
 

๕๐ 
 

 

 

 
 
 
 

 /ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ................ 
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 ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง  (ภาค ค)  ต่อไป 
          ๑๐. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ 
 เทศบาลต าบลกุดแฮด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563                                 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด   อ าเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร   
 11. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 
  เทศบาลต าบลกุดแฮด  จะใช้หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลผู้สมัครโดยวิธีการ
ดังนี้ 
                   ต าแหน่ง ภารโรง  สอบข้อเขียนภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) จ านวน               
50 ข้อๆละ 2 คะแนน จ านวน  100 คะแนน  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  จ านวน 
50 ข้อๆละ 2 คะแนน จ านวน  100 คะแนน และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) โดยวิธีการ
สอบปฏิบัติ จ านวน 50 คะแนน และวิธีการสอบสัมภาษณ์จ านวน 50 คะแนน    
  ซึ่งอาจพิจารณาจากความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานความสามารถ   
หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 12. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดจะได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างนั้น ให้ถือเกณฑ์ว่าต้อง
เป็น ผู้ได้รับคะแนนตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับคะแนนที่ได้ หากได้
คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าเกณฑ์การตัดสิน  ของ
เทศบาลต าบลกุดแฮด  ถือว่าเป็นที่สุด ผู้สมัครไม่อาจอุทธรณ์หรือฟ้องร้องในทางใดๆ ได้ 
 13. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 

ผู้ผ่านการสอบทุกภาค ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ  60 เทศบาลต าบลกุดแฮด จึงจะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบได้  โดยก าหนดขึ้นบัญชีไว้
เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศ และจะเรียกผู้ผ่านการสอบซึ่งได้คะแนนสูงสุดตามล าดับในบัญชีมาท า
สัญญาจ้าง 

           13.1  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบจะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการสอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 

/13.2 บัญชีผู้ผ่านการสอบ....... 
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 13.2  บัญชีผู้ผ่านการสอบให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบได้ใหม่ บัญชีผู้ผ่านการสอบได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก 

 13.3  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผ่านการสอบถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสอบ 

 1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในการจ้างในต าแหน่งที่สอบได้  

 2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือด าเนินการจ้างภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลกุดแฮด  
ก าหนดเว้นแต่มีสาเหตุจ าเป็น  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์ลงทะเบียน                                                             

               3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่การงานได้ตามก าหนดเวลาที่ด าเนินการจัดจ้าง
ในต าแหน่งที่สอบได ้

 4)  ผู้ที่ได้รับการจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ 

 13.4  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบมากกว่าจ านวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซึ่งเทศบาลต าบลกุดแฮด พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้  นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร  ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสอบที่บัญชียังไม่หมดอายุก็ได้ 

14. การท าสัญญาจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
เทศบาลต าบลกุดแฮด   จะท าสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับที่

ได้ขึน้บัญชี ตามแบบสัญญาจ้างที่ทางเทศบาลต าบลกุดแฮด ก าหนด 
 15. ระยะเวลาการจ้าง  
  เทศบาลต าบลกุดแฮด  จะท าสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างทั่วไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  

16. การท าสัญญาค้ าประกัน 
  ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  เพ่ือปฏิบัติงาน  ต้องจัดท าสัญญาค้ าประกัน                
เพ่ือประกันเป็นค่าสินไหม  ทดแทน กรณีมีความผิดละเมิดต่อผู้เสียหายหรือหน่วยงานรัฐ อันอาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด พ .ศ. 2539 ซึ่งอาจค้ าประกันด้วยบุคคลที่
เป็นข้าราชการ รับเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป หรือด้วยอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทางราชการที่รับผิดชอบใน
การประเมินราคาได้ประเมินแล้ว ไม่น้อยกว่า  50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
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  เทศบาลต าบลกุดแฮด ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในรูปแบบของ
คณะกรรมการ   โดยยึดหลักความสามารถและความเป็นธรรม  โดยวิธีการสอบข้อเขียนและประเมิน
สมรรถนะของผู้ที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และโปรดอย่ายอมเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลใดและหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้าง โปรดแจ้งเทศบาลต าบลกุดแฮด 
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
      (ลงชื่อ)   
                 (นายเทอดไทย  ไฝชอบ) 
                        นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
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ภาคผนวก  ก. 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด ลงวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

 ---------------------------------- 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  
         1.   พนักงานจ้างท่ัวไป 

    ต าแหน่ง  ภารโรง 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
                     เปิด-ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิ
ให้สูญหายหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะ
ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                     2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานธุรการทั่วไป
และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ละเอียด แม่นย า                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   /ภาคผนวก ข….. 

 



-8- 
 

ภาคผนวก  ข. 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด  ลงวันที่  26  ตุลาคม พ.ศ.  2563 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
 ******************************* 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
  
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง ภารโรง   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  3  ภาค   
คือทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีสอบข้อเขียน  จ านวน  100  คะแนน ทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีสอบข้อเขียน  จ านวน 100  คะแนน และทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค) โดยวิธีการสอบปฏิบัติ  จ านวน  50  คะแนน  และวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ จ านวน  50  คะแนน   โดยค านึงถึงระดับความรู้  ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ข้อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  1.   ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป     
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ความรู้ความสามารถทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม หรือด้านอ่ืนซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ก็ได ้
 ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ข้อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  1. ความรู้ในทางงานระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานในต าแหน่งภารโรง อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้  
          2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

จนถึงปัจจุบัน 
2.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2.8 กฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งหน้าที่  

ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
  -  ทดสอบโดยวิธีสอบปฏิบัติ   จ านวน  50  คะแนน  โดยทดสอบการปฏิบัติงานภารโรง 
ช่างไม้ ช่างปูน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตามที่คณะกรรมการก าหนด  หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของ
คณะกรรมการ 

-  ทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์  จ านวน  50  คะแนน  จะประเมินผู้เข้าสอบ  เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม                    
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น   


