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ประกาศเทศบาลต าบลหัวนาค า 

เรื่อง  การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

…………………………………….. 
 ด้วยเทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหัวนาค า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  อาศัยอ านาจ
ตามความในข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึง
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหัวนาค า รายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน  1  ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 

   ๑.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   กองสวัสดิการสังคม จ านวน  1  อัตรา 
 

 ๒.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  ผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4     
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที ่ 24 มิถุนายน  2547  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี บริบูรณ ์(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
เทศบาล  ดังนี้                   
        (4.1)  โรคเรื้อน ในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแกส่ังคม  
                 (4.2)  วัณโรคระยะอันตราย 
        (4.3)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแก่สังคม  
        (4.4)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        (4.5)  โรคพิษสุราเรื้อรัง       

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิน่ 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด ทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐ 
 

 
 
   /(9) ไม่เป็นข้าราชการ... 
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  (๙)  ไมเ่ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน ของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน่ 

           ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงาน
จ้างได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2501 และตามความในมาตรา 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 

 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
           ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งใด จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
ตามท่ีเทศบาลต าบลหัวนาค าก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้)  
      

4. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
              ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล สามารถ
ขอรบัใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลหัวนาค า  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที่  19  พฤษภาคม  ๒๕63  ถึงวันที่  28  พฤษภาคม  ๒๕63   
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี ๐-๔384-0275 
 

 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
                      ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัคร
ได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
  1)  ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร   จ านวน  1  ชุด 
       ๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ งเดียวกัน                 
ไม่เกิน  ๖  เดือน(นับถงึวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป  และให้ผู้สมัครเขียน  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งที่สมัครไว้หลังรูป
ถ่ายด้วยตัวหนังสือบรรจง   
  ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕)  ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐ ทีแ่สดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓  
พ.ศ. 2535 ซ่ึงออกให้ไมเ่กิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร (ฉบับจริง)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖)  ส าเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcrip) (ฉบับภาษาไทย) หรือ
ปริญญาบัตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว หรือหนังสือรับรองว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยว่าได้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบก่อนวันเปิดรับสมัคร   จ านวน  ๑  ฉบับ 

๗)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ  (ถ้ามี) เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หนังสือรับรอง
การปฏิบัติงาน  ใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.๙/สด.๔๓)  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ  
  ๘)  ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด  A๔  เท่านัน้ 
  ๙)  ส าเนาบัตรประกันสังคม (กรณีเคยท างานและใช้บัตรประกันสังคม) จ านวน 1 ฉบับ 
  ๑๐)  ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ 
         ส าหรับการสมัครครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและหากทราบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  เทศบาลต าบลหัวนาค าจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไม่มีสิทธิ
ได้รับการจ้างและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 

/6. ค่าธรรมเนียม... 
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6.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
      ในการสมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมต าแหน่งละ  ๑๐๐ บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ค่าธรรมเนียมการ
สมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิก
การสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการรับการสรรหา
และเลือกสรรแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปไปในทางทุจริตนั้นได้ 
 

7.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
               จะด าเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมนิสรรถนะ  ดังนี้ 
      ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
รายละเอียด (ภาคผนวก ข.) 
      ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ( ภาค ข ) ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
รายละเอียด (ภาคผนวก ข.) 
      ค.  ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
รายละเอียด (ภาคผนวก ข.) 
 

8.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และประกาศก าหนดวัน เวลา  สถานที่สอบ 
      8.1 เทศบาลต าบลหัวนาค า  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ในวันที่  2 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลหัวนาค า  และทางเว็บไซต์ 
www.tessabanhuanakham.go.th 
      8.2 เทศบาลต าบลหัวนาค า  จะท าการสอบในวันที่  5  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  -สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข) เวลา 09.00 น. - เวลา  12.00 น. ณ. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี  เทศบาล-
ต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  -สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (สัมภาษณ์) (ภาค ค)  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ.ห้องปฏิบัติราชการปลัดเทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  -ให้ผู้สมัครสอบสรรหาและเลือกสรรทุกราย  มารายงานตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกตั้งแต่เวลา 
08.30 น. – 09.00 น. ถ้าไม่มาตามก าหนดเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการสอบครั้งนี้ 
 

9.  เกณฑ์การตัดสิน 
      9.1 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการสอบภาคความรู้และ
ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ของแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
รอ้ยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  
               9.2 ผู้สอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสอบทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะถือเป็นผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรโดยจะพิจารณาจ้างผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาหา
คะแนนต่ าสุดตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สมัครได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  เพ่ือขึ้นบัญชีไว้และผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างที่แต่งตั้งจากเทศบาลต าบล-
หัวนาค าเท่านั้น  
 

/10.การประกาศ... 
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          10.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร 
     เทศบาลต าบลหวันาค าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือเว็บไซต์เทศบาลต าบลหัวนาค า  
http://www.tessabanhuanakham.go.th   
 

11. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
       เทศบาลต าบลหัวนาค า  จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาคะแนนต่ าตามล าดับ  และจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยแยกเป็นแต่ละต าแหน่ง  และการ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา  ๑  ปีนับแต่วันประกาศผลสอบ  และไม่อนุญาตให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนขอใช้บัญชีสรรหาและเลือกสรรได้  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  แต่ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ 
  11.๑  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
  11.๒  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างในเวลาทีผู่้ด าเนินการสอบแข่งขนัก าหนด 
  11.๓  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
          

๑2.  การจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
         ๑2.๑  ระยะเวลาการจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป  มีก าหนดไม่เกินคราวละหนึ่งปี  นับแต่วันท า
สัญญาจ้างและระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  มีก าหนดไม่เกินคราวละสี่ปี  ตามแผนอัตราก าลัง
พนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
         ๑2.๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร เทศบาลต าบลหัวนาค าจะมีหนังสือเรียกตัวมาท าสัญญาจ้างตาม 
ล าดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรและได้คะแนนสูงสุดที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นในแต่ละต าแหน่งที่
ก าหนด  และหลักเกณฑ์ค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ก าหนด 
           ๑2.๓  เทศบาลต าบลหัวนาค า  จะเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบเลือกสรรได้ก็ต่อเมื่อได้พิจารณา
ศักยภาพทางการคลังและมีงบประมาณในการจัดจ้าง 
         ๑2.๔  ถ้าผู้สอบเลือกสรรได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่
ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้  จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้  
 

๑3.  ข้อสงวนสิทธิ 
         เทศบาลต าบลหัวนาค าขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกจ้างบุคคลใดก็ได้ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วไม่เห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหัวนาค า  
โดยผู้ที่เข้าท าการเลือกสรรหรือผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้นให้ถือว่า 
ผู้เข้าท าการเลือกสรรทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้อย่างดีทุกคนแล้ว 
         ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 
 

/ในกรณีท่ี... 
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         ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าผู้สมคัรไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความที่แจ้งไว้ใน
ใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบใบสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง เทศบาล-
ต าบลหัวนาค า จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการคัดเลือกหรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ตามกรณี  และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะ
ถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ 8  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
    
 
 
      ด.ต.         
                      (โสภัณฑ์  ภูพานทอง)   
                                              นายกเทศมนตรีต าบลหัวนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                                                              (ภาคผนวก ก.) 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
   ต าแหน่งประเภท   คุณวุฒิ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทีต้่องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร ส านักงาน 
ในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ ราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงาน สัญญาต่างๆ เป็นต้น          

1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และ ค าสั่งต่างๆ ของ
หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร ส าหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร  

1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหนว่ยงาน   

1.5 ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  
1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพ่ือให้งานด าเนินการไปอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด         
1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารของ

หน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป  
           2. ด้านการวางแผน  

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
           3. ด้านการประสานงาน  

 3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด   

 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง    
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

 4. ด้านบริการ  
     ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงาน

ราชการ  เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานทีร่บัผิดชอบ  
 
 
 

/คุณสมบัติ... 
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มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.  หรือ ก.อบต. 

รบัรอง     
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ  วางแผน   

การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ. , 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชา การวางแผน  
การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิ ชาที่ ก.จ. , 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย  
    1.1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานทีร่ับผิดชอบ)    ระดับ 1  

               1.2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)                        ระดับ 1                                                    
     1.3  ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
            ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        ระดับ 1 
     1.4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้            ระดับ 1  
     1.5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร           ระดับ 1  
     1.6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ         ระดับ 2 
     1.7. ความรู้เรื่องการจดัซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ         ระดับ 1  
     1.8. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล           ระดับ 1  
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
     2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล              ระดับ 1  
     2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์            ระดับ 1  
     2.3 ทักษะการประสานงาน              ระดับ 1  
     2.4 ทักษะการบริหารโครงการ             ระดับ 1  
     2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้       ระดับ 1  
     2.6 ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน          ระดับ 1  
     2.7 ทักษะการเขียนหนงัสือราชการ            ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย  
     3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       
           3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์             ระดับ 2  
           3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        ระดับ 1  
           3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน         ระดับ 1  
           3.1.4 การบริการเป็นเลิศ            ระดบั 1  
           3.1.5 การท างานเป็นทีม            ระดับ 1 
     3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
           3.2.1 การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก         ระดับ 1  
           3.2.2 การคิดวิเคราะห์             ระดับ 1 
           3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ      ระดับ 1 
           3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน     ระดับ 1  
 

      /ระยะเวลา... 
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ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4  ปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 6 
 

อัตราค่าตอบแทน  
 เทศบาลต าบลหัวนาค า จะจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ
ค่าตอบแทนตามบัญชีก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. รับรองคุณวุฒิ หรือผู้มีทักษะประสบการณ์  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่3)  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557  ดังนี้ 

ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี  ได้รับค่าตอบแทน   15,000   บาท  
อนึ่ง  ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้

ในประกาศฯนี้ จะน ามาใช้เรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ตนเองไม่ได้ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
(ภาคผนวก ข) 

   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหัวนาค า 

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ลงวันที ่ 8  พฤษภาคม  2563 

                ***************************************** 
หลักสตูรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๓๐๐  คะแนน 
1.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน(ปรนัย) ดังนี้ 
 - เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
 - ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา 
 - ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 - ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้ 
          - ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง (เอกสารภาคผนวก ก.) 
3. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ข้อสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100  คะแนน)      
 ประเมินบุคคลโดยการพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ โดยมีหลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1. ประวัติส่วนตัว การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม  20 คะแนน 
 2. ประวัติการท างาน  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ  20 คะแนน 
 3. การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงทีวาจา การแต่งกาย  20  คะแนน 
 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
 5. มนุษย์สัมพันธ์   ทัศนคติ  แรงจูงใจ    20  คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


