
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

********************************************** 
  ดวยเทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อเปนเปนพนักงานจางของเทศบาลตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566)         
ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5 ตําแหนง 5 อัตรา นั้น 

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่20 มิถุนายน 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรร ขอ 18 
และขอ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ดังนี้ 

  1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนงที่รับสมัคร 
  พนักงานจางตามภารกิจ 
   สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
   - ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน     1อัตรา  
   - ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน     1อัตรา 
   สังกัด กองชาง  
   - ตําแหนง  ผูชวยนายชางไฟฟา   จํานวน     1อัตรา 
   - ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา   จํานวน     1อัตรา 
   สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
   - ตําแหนง  พนักงานชวยชีวิต   จํานวน1อัตรา 

  2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 
   ผูที่มีสิทธิสมัครเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 4 และลักษณะเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ลงวันที่20 มิถุนายน 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจางนั้น ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
   (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนของพนักงาน
เทศบาล 
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    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    (ฉ) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ 
   (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
   (6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
   (7) ไมเคยเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่นในขณะทําสัญญาจาง  
   (10) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
   (11) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม 
   (12) ไมเคยเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
   เทศบาลตําบลบานแหวน ไมรับสมัครสอบและไมใหเขารับการเลือกสรรสําหรับพระภิกษุ
หรือสามเณรทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้(รายละเอียดภาคผนวก ก.) 

  3. การสมัคร คาธรรมเนียมในการสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
   ผูสมัครสามารถติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมเอกสารในการสมัครดวยตนเอง 
พรอมชําระคาธรรมเนียมในการสมัครไดที่ งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานแหวนอําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2565 - 4มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 - 
16.30 น.สามารถดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต http://www.baanwan.go.thหรือสอบถามรายละเอียดไดที่
หมายเลขโทรศัพท 0–5344 - 1961 ตอ 11 
   คาธรรมเนียมในการสอบประเภท พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 100.- บาท (หนึ่ง
รอยบาทถวน)โดยคาธรรมเนียมในการสอบ เทศบาลตําบลบานแหวนจะไมจายคืนใหแกผูที่ยื่นใบสมัครแลว ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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  4. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมกับใบสมัคร 
   ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมหลักฐาน ซึ่งผูสมัครไดรับรอง
สําเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ และใหใชกระดาษถายเอกสารขนาด A4 ดังนี้ 
   (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไม
เกิน 6 เดือน นับถึงวันปดรับสมัคร จํานวน 3 รูป 
   (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
   (3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
   (4) สําเนาวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง) จํานวน 1ฉบับ 
   (5) ใบรับรองแพทย ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่มีลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงาน
เทศบาล และออกไมเกิน 1 เดือน นับตั้งแตวันตรวจรางกายจํานวน 1 ฉบับ 
   (6) ใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมดานตางๆ (ถาม)ี จํานวน 1 ฉบับ 
   (7) สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนตของกรมขนสงทางบก(ถาม)ีจํานวน 1 ฉบับ 
   (8) สําเนาหนังสือรับรองความรูความสามารถตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน (สําหรับตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา) จํานวน 1 ฉบับ 
  (9) หนังสือรับรองประสบการณการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตําแหนงที่สมัครจากนายจางหรือ
หนวยงานมาแลวไมนอยกวา 5 ป(สําหรับตําแหนง พนักงานชวยชีวิต)จํานวน ๑ ฉบับ 
   (10) สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถาม)ี  จํานวน1ฉบับ 

  5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   5.1 การสมัครสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อสมัคร
และรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลหรือ
แนบเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 
   5.2 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป ไมมีลักษณะตองหามและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัครสรรหา โดยผูสมัครตอง
กรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัครสรรหา ใหถือวาผูสมัครเขารับเลือกเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสรรหาในครั้งนี้ โดยใหถือเปน
โมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 

  6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
   เทศบาลตําบลบานแหวนจะยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่รับสมัคร มีทั้งหมด 3 ภาค แบงเปน ภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนง(ภาค ข) และสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
ประกาศ (ภาคผนวก ข) 

  7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
   เทศบาลตําบลบานแหวน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปน
พนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบลบานแหวน และระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่         
6 มกราคม 2566 ณ บอรดประชาสัมพันธเทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม หรือ ทาง
เว็บไซตเทศบาลตําบลบานแหวน http://www.baanwan.go.th 

/8. กําหนดวัน เวลา... 
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  8. กําหนดวัน เวลา และสถานที่เขารับการสรรหาและเลือกสรร 
   เทศบาลตําบลบานแหวน จะประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่เขารับการสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจาง สามารถติดตามประกาศไดที่ ณ บอรดประชาสัมพันธเทศบาลตําบลบานแหวนอําเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม หรือทางเว็บไซตเทศบาลตําบลบานแหวน http://www.baanwan.go.th 

  9. หลักเกณฑการตัดสินผูที่ไดรับการสรรหาและการเลือกสรร 
   การตัดสินวาผูใดไดรับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง จะตองเปนผูที่ไดคะแนน
ในการสอบประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60 ของแตละภาค โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวกอนเปน
ผูอยูในลําดับที่สูงกวา การดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่ได 

  10. การขึ้นบัญชีและการทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
   10.1 การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 1 ปนับจากวันขึ้นบัญชี
แตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันอีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผูไดรับ
การเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
   10.2 เทศบาลตําบลบานแหวนจะเรียกผูผานการเลือกสรร เพื่อทําสัญญาจางและแตงตั้ง
ผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงดังกลาวขางตนตามลําดับที่ไดประกาศขึ้นบัญชีไว และหากเทศบาลตําบลบานแหวน
ตรวจสอบภายหลังวามีคุณสมบัติไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนในการสมัครสรร
หาและเลือกสรร เทศบาลตําบลบานแหวนขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุแตงตั้ง 
   10.3 ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานจางในสังกัด
เทศบาลตําบลบานแหวน หลังจากไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม (ก.ท.จ.
เชียงใหม) แลวแตกรณี ตามลําดับที่ขึ้นบัญชีและมีงบประมาณรองรับแลวเทานั้น 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายชุมพร   จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 
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(ภาคผนวก ก) 
รายละเอียดแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 

ชื่อตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ (สําหรับผูมีคุณวุฒิ) 

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอนและวิธีการที่
ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  1. ดานการปฏิบัติการ 
   1.1 ชวยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป ไดแก การรับ – สง
หนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และ
การพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ 
ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมาย มีหลักฐานตรวจสอบได 
   1.2 ชวยจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 
   1.3 ชวยรวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ เพื่อสะดวกตอการคนหา
สําหรับใชเปนหลักฐานตรวจสอบได 
   1.4 ชวยตรวจสอบและสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมด 
   1.5 ชวยจัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หรือหนังสือเวียน หรือระเบียบวิธี
ปฏิบัติ เพื่อแจงใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป 
   1.6 ชวยดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน 
เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมีความ
พรอมใชงานอยูเสมอ 
   1.7 ชวยรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน         
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   1.8 ชวยจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม เพื่อให     
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 
   1.9 ชวยจัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุมการ
ฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงาน
ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา 
 
 

/1.10 ปฏิบัติงาน... 
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   1.10 ชวยปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผยตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร 
   1.11 ชวยอํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทกุภาคสวนงานของหนวยงาน
ในเรื่องการประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค 
   1.12 ชวยศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ         
ที่ เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ              
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  2. ดานบริการ 
   2.1 ชวยใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ และ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
   2.2 ชวยติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 
   2.3 ชวยใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชน
ไดตอไป 
   2.4 ชวยผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในระดับเดียวกัน   
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการ
ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรอง
จากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

ระยะเวลาการจาง   
  ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 4 ป โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ปละ 2 ครั้ง      
ตามปงบประมาณ คือ 
  - ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป 
  - ครั้งที่ 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
  โดยใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางในการประกอบพิจารณาตอสัญญาจาง
ของพนักงานจางในแตละคราว 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
  - อัตราคาตอบแทนเดือนละ    9,400.- บาท 
  - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  2,000.- บาท 
  รวมทั้งสิ้น             11,400.- บาท 

หรือตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด 
 

******************************** 
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รายละเอียดแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 

ชื่อตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ (สําหรับผูมีคุณวุฒิ) 

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้  
  1. ดานการปฏิบัติการ 
   1.1 สํารวจขอมูลเบื้องตน เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนสงเสริม  
พัฒนา ประสานงาน ติดตาม และสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนและ
สนับสนุนการดําเนินงานของทองถิ่นไดตรงตามความตองการและสถานการณของชุมชน 
   1.2 ชวยสงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจและมีความคิดริเริ่ม เพ่ือเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของตน โดยมุงพึ่งพาตนเองเปนหลัก และยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 
   1.3 ชวยสงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพื่อสรางพลังชุมชนใหเปน
ฐานการพัฒนาชุมชนอยางถูกตอง เขมแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผูนําชุมชน ผูนํากลุม/องคกร และเครือขาย
องคกรประชาชน ในการเปนที่ปรึกษากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน 
   1.4 ชวยสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน 
กระบวนการกลุม รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบตางๆ ใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคน วิเคราะห 
ตัดสินใจวางแผนและดําเนินการแกไขปญหาตามความตองการของตนเองและชุมชน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
ชุมชนและทองถิ่นของตนเองสูการเปนชุมชนเขมแข็ง 
   1.5 ชวยสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการและปฏิบัติงาน ดาน
เศรษฐกิจชุมชนระดับรากฐาน ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนตางๆ แกกลุมองคกร เครือขายองคกร
ประชาชนและชุมชนในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ในทางเศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจฐานราก มีความเขมแข็ง สมดุล และมั่นคง 
   1.6 ชวยใหความรูเบื้องตนแกประชาชนในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 
ตลอดจนดําเนินการและเอื้ออํานวยใหเกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็นและมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   1.7 เปนผูชวยผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาทองถ่ิน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมี
ความสนใจ เขาใจ และเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
   1.8 ชวยรวมจัดทําโครงการตางๆ รวมกับประชาชนในพื้นที่ เชน โครงการกองทุนหมูบาน 
โครงการชุมชนพอเพียง โครงการ SML เปนตน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพื้นที่ และเสริมสรางให
เปนชุมชนที่เขมแข็ง 
 
 
 

/1.9 ปฏิบัติงาน... 
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   1.9 ชวยศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ      
ที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนที่ดอย
โอกาส เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.10 ชวยปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
  2. ดานบริการ 
   2.1 ชวยติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว 
เพื่อนําไปใชประโยชนในการหาขอบกพรอง และหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราวตอไป 
   2.2 ชวยตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือและความเขาใจที่ดีตอกันทุกฝาย  
   2.3 ชวยติดตอประสานงานหนวยงานองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อบริการชวยเหลือ 
บําบัด แกไขปญหาแกชุมชน ประชาชนในทุกดาน 
   2.4 ชวยเผยแพรประชาสัมพันธผลงานการดําเนินงาน วิธีการงานพัฒนาชุมชน เพื่อสราง
ความรูความเขาใจ และกระตุนปลูกฝงใหประชาชนมีความสนใจใหความรวมมือ มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และ
มีทัศนคติที่ดีตอองคกรและตอชุมชน 
   2.5 ชวยใหคําแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบใหแกหนวยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดรับทราบขอมูลและใหความรูตางๆ ที่เปนประโยชน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในระดับเดียวกัน ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 

ระยะเวลาการจาง   
  ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 4 ป โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ปละ 2 ครั้ง      
ตามปงบประมาณ คือ 
  - ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป 
  - ครั้งที่ 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
  โดยใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางในการประกอบพิจารณาตอสัญญาจาง
ของพนักงานจางในแตละคราว 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
  - อัตราคาตอบแทนเดือนละ    9,400.- บาท 
  - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  2,000.- บาท 
  รวมทั้งสิ้น             11,400.- บาท 

หรือตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด 
 

******************************** 
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รายละเอียดแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 

ชื่อตําแหนง  ผูชวยนายชางไฟฟา 

ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ (สําหรับผูมีคุณวุฒิ) 

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยผูปฏิบัติระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
  1. ดานปฏิบัติการ 
   1.1 ชวยสํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง 
ควบคุมการใชงาน ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ อุปกรณเครื่องจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก 
   1.2 ชวยจัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน
บํารุงรักษา 
   1.3 ชวยปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการออกแบบใบรับรอง
ตามที่หนวยงานหรือกฎหมายกําหนด 
   1.4 ชวยเบิกจาย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
  2. ดานบริการ 
   2.1 ชวยใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ  ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
   2.2 ชวยประสาน แลกเปลี่ยนความรู และขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ระยะเวลาการจาง   
  ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 4 ป โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ปละ 2 ครั้ง      
ตามปงบประมาณ คือ 
  - ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป 
  - ครั้งที่ 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
 

 

/โดยใชผล... 
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  โดยใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางในการประกอบพิจารณาตอสัญญาจาง
ของพนักงานจางในแตละคราว 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
  - อัตราคาตอบแทนเดือนละ    9,400.- บาท 
  - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  2,000.- บาท 
  รวมทั้งสิ้น             11,400.- บาท 

หรือตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด 
 

********************************** 
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รายละเอียดแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 

ชื่อตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา 

ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ (สําหรับผูมีคุณวุฒิ) 

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยผูปฏิบัติระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทางแบบอยางขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
  1. ดานปฏิบัติการ 
   1.1 ชวยสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตางๆ เพื่อให
ตรงตามหลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 
   1.2 ชวยตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   1.3 ชวยถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณราคา      
คากอสราง 
   1.4 ชวยควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่ได      
รับมอบหมาย พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
   1.5 ชวยรวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะหวิจัยในงานดานชาง 
  2. ดานบริการ 
   2.1 ชวยใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่รับผิดชอบแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจได
รับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
   2.2 ชวยประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
   2.3 ชวยประชาสัมพันธอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และผูมาติดตองานดานโยธา 
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจหรือความพึงพอใจ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือ    
ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา กอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ สถาปตยกรรมหรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ระยะเวลาการจาง   
  ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 4 ป โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ปละ 2 ครั้ง      
ตามปงบประมาณ คือ 
  - ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป 
  - ครั้งที่ 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 

 

/โดยใชผล... 
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  โดยใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางในการประกอบพิจารณาตอสัญญาจาง
ของพนักงานจางในแตละคราว 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
  - อัตราคาตอบแทนเดือนละ    9,400.- บาท 
  - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  2,000.- บาท 
  รวมทั้งสิ้น             11,400.- บาท 

หรือตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด 
 

********************************** 
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รายละเอียดแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 

ชื่อตําแหนง  พนักงานชวยชีวิต 

ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ (สําหรับผูมีทักษะ) 

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยผูปฏิบัติระดับตน ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการชวยเหลือชีวิตคน ชวยเหลือผูปวย 
การปฐมพยาบาลเบื้องตน และเคลื่อนยายผูปวยเพื่อสงตอไปยังโรงพยาบาล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
  1. ดานปฏิบัติการ 
   1.1 ชวยประเมินสภาพผูปวย ชวยเหลือผูปวย การปฐมพยาบาลเบื้องตน เคลื่อนยายหรือ
ลําเลียง และนําสงผูที่ไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวย ซึ่งเปนภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะ
สําคัญอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทันตอเหตุการณ 
   1.2 ชวยประเมินสถานการณ จัดการ ประสานงาน ควบคุมดูแล และติดตอสื่อสาร เพื่อให
ผูปวยและผูเกี่ยวของอยูในสถานการณที่ปลอดภัย 
   1.3 ชวยจัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลบํารุงรักษาเวชภัณฑ วัสดุ และอุปกรณตาง ๆ ใหพรอม
ใชงานตลอดเวลา 
  2. ดานบริการ 
   2.1 ชวยใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทยฉุกเฉินใน
เบื้องตนใหแกประชาชนหรือผูรับบริการ เพื่อใหไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 
   2.2 ชวยประสาน แลกเปลี่ยนความรู และขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  - มีความรู ความสามารถ และทักษะในการชวยเหลือผูปวย การปฐมพยาบาลเบื้องตน และ
เคลื่อนยายผูปวย เพื่อสงตอไปยังโรงพยาบาล 
  - มีประสบการณในงานเกี่ยวกับการชวยเหลือชีวิตมาแลวไมนอยกวา 5 ป โดยจะตองมีหนังสือ
รับรองการทํางานจากหนวยงานหรือสวนราชการ ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ หรือเอกสารยืนยันรับรอง
ประสบการณ 

ระยะเวลาการจาง   
  ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 4 ป โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ปละ 2 ครั้ง      
ตามปงบประมาณ คือ 
  - ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป 
  - ครั้งที่ 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
  โดยใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางในการประกอบพิจารณาตอสัญญาจาง
ของพนักงานจางในแตละคราว 
 
 

/อัตราคาตอบแทน... 
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อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
  - อัตราคาตอบแทนเดือนละ    9,400.- บาท 
  - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  2,000.- บาท 
  รวมทั้งสิ้น             11,400.- บาท 

หรือตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



15 
 

ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑวิธีการสรรหาและเลือกสรร  

รายละเอียดแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 

  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร มีทั้งหมด 3ภาค โดยจะสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป    
(ภาค ก) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง(ภาค ข) และ สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 
รายละเอียดดังนี ้

1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก) 100 คะแนนโดยวิธีปรนัย 
- เหตุการณปจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทยหรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบ

ตาง ๆจากคําหรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้นๆ การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยคความรู
ความสามารถดานเหตุผลสรุปความ หรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว เปนตน 

- ความรูความสามารถทางคณิตศาสตร 
- ความรูเกี่ยวกับสถานทีส่ําคัญในจังหวัดเชียงใหม 
- ความรูรอบตัว 

2. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง(ภาค ข) 100 คะแนนโดยวิธีปรนัยหรือ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมของตําแหนง 

  - ความรูเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496(และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) 
- ความรูเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 
- ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- ความรูเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  - ความรูเกี่ยวกับเทศบาลตําบลบานแหวน 
  - ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือฝกปฏิบัติ 

3. สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 100 คะแนน 
  เปนการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต ทดลอง ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ตัวผูเขาสอบ 
   

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

 


