
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
เรื่อง  การรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 

………………………….. 
    ด้วย เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ต าแหน่ง
ที่รับสมัครมีรายละเอียดดังนี้ 
   ต าแหน่งที่รับสมคัร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,050. - บาท 

 2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   จ านวน  1  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,050.- บาท 
 3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   จ านวน  1  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,050.- บาท 
  พนักงานจ้างท่ัวไป 
 1. ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง   จ านวน  1  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,340.- บาท 
   

  1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
       (1)  มีสัญชาติไทย 
                          (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษอายุ ไม่เกิน 70 ปี 
                                 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 
           (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
                       (ค) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

   (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น  
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด  

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
/ (8 ) ไม่เป็นผู้… 
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  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  
 

1.1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พณิชยการ  การตลาด  การขาย  

ภาษาต่างประเทศ  เลขานุการ การเงิน การธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ หรือทาง
อ่ืนที่  ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

1.2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พณิชยการ  เลขานุการ  การตลาด  
การขาย  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ช่างเครื่องกล  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องยนต์  ช่างกลโรงงาน  หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

1.3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กโทรนิกส์  หรือทางอ่ืนที่  

ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป 
 1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ ายา 
เคมีต่าง ๆ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง
ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 

 

  2.  การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
  2.1. ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม   93 หมู่ที่ 1  ต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้   
จังหวัดพะเยา 
  2.2.ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอรับใบสมัครสอบได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้ตั้งแต่ 
วันที่ 14 ตุลาคม  2556 –   วันที่ 18  ตุลาคม  2556   เวลา  08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
  2.3. ผู้สมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐาน ตามข้อ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม  2556 –   วันที่  18  ตุลาคม  2556 ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
หนองหล่ม  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ 
  2.4. ค่าธรรมเนียมในการสอบแข่งขัน 
         - พนักงานจ้างตามภารกิจ              ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ      100  บาท  
         - พนักงานจ้างทั่วไป     ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ         50  บาท 
       

3.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้    
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่ 
เกิน 6 เดือน  จ านวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองหลังรูปถ่ายด้วย   
  (2)  ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ  
           / (3) ใบรับรองแพทย์ 
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(3)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจ้างลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  
จ านวน 1 ฉบับ 

  (4) ใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลการเรียน ฉบับตัวจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
(5) ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆเช่นใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
(6) เทศบาลต าบลหนองหล่ม จะไม่รับบุคคลเพ่ือคัดเลือกส าหรับ พระภิกษุ สามเณร หรือนักพรต     

นักบวช ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรง ไม่ครบถ้วน เทศบาลต าบล
หนองหล่ม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

(7) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะปิดประกาศ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล 
หนองหล่ม ในวันที่  25  ตุลาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  09.00 เป็นต้นไป 
 

4. วิธีการสอบคัดเลือก 
 -  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน   
( 60  คะแนน )   

-  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน ) 
 

5.  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และวิธีการสอบคัดเลือก 
      เทศบาลต าบลหนองหล่มก าหนดวันสอบคัดเลือกในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 
11.00 น.สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง วันที่ 5 พฤศจิกายน 
2556 เวลา 09.00 น. สอบความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) และสอบปฏิบัติ สถานที่สอบ  
ณ ส านักงานเทศบาลต าบล  หนองหล่ม (รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศ) 
 

6.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชี 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม จะประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2556 

 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการคัดเลือกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และ

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกได้ โดยเรยีงล าดบัจากผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงลงมาหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าตามล าดับ กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
ให้ผู้ที่ไดร้ับเลขประจ าตัวล าดับก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และการขึ้นบัญชีผูผ้่านการคัดเลือก จะขึน้บัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่ประกาศข้ึนบัญชีไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. การบรรจุแต่งตั้ง 
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 8.การบรรจุและแต่งตั้ง 
8.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ 

เทศบาลต าบลหนองหล่มและจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จังหวัดพะเยา) แล้ว กรณีท่ีเทศบาลต าบลหนองหล่ม เรียกให้ท่านมารายงานตัว
เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หากท่านไม่มารายงานตัวภายในก าหนด จะถือว่า
ผู้นั้นสละสิทธิ          จะด าเนินการเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในล าดับถัดไปมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ 
  8.2 ก าหนดระยะเวลาจ้าง จะเริ่มท าสัญญาจ้างและมีห้วงระยะเวลาท างานจ้าง ตามที่เทศบาลต าบล 
หนองหล่ม มีความพร้อมและหรือได้ด าเนินการในข้อระเบียบกฎหมายแล้วเท่านั้น 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   7  เดือน   ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 
 

  
     
 (ลงชื่อ) 
             ( นายสมิง    ธรรมปัญญา ) 

                               นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

*********************************** 
  
 1. ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยการ  การตลาด   

การขาย  ภาษาต่างประเทศ  เลขานุการ การเงิน การธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ 
หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือ
ตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ส ารวจรวบรวมความคิดเห็นและท่าทีของประชาชน  ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์  ติดต่อต้อนรับ
ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  แจกจ่ายข่าวสารให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
โดยวิธีการต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1.  มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

*********************************** 
  
 1. ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยการ  การตลาด  การขาย   

ภาษาต่างประเทศ  เลขานุการ การเงิน การธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ หรือทาง
อ่ืนที่  ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตามค าสั่ง
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบส าคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์  และเครื่องมือ 

เครื่องใช้ต่าง  ๆ   เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน 

หน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง  และใช้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

*********************************** 
  
 1. ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กโทรนิกส์      หรือทาง 

อ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง  
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่ 

เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
งานในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล   

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 
 

 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศ 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
*********************************** 

  
 1. ชื่อต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าทางนี้ หรือทางอ่ืนที่  

ก.ท.,ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ และต้องอ่านออกเขียนได้พอสมควรและมีความรู้ความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งนี้ได้  
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ท าหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ ารถบรรทุกน้ า ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ าหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ 

น้ ายาเคมีต่าง ๆ 

 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่อง มือดับเพลิงและน้ ายาเคมี 

ต่าง ๆ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการ
มาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน รับผิดชอบต่อ
หน้าที่การงานมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับช่วยพนักงานดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ า
รถบรรทุกน้ า ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศ 
หลักสูตรการสอบแข่งขัน 

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

ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
๑.  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ด้าน 

การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
  ๒.  วิชาภาษาไทย 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปความ  และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ  
หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-    ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)  

๑. ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างานและจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
  2. สอบปฏิบัติ เช่น ทักษะการพูดประชาสัมพันธ์ ทักษะการถ่ายภาพ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศ 
หลักสูตรการสอบแข่งขัน 

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

ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
๑.  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ด้าน 

การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
  ๒.  วิชาภาษาไทย 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปความ  และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ  
หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม 
-    ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
-    ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)  

๑. ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างานและจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
  2. สอบปฏิบัติ โดยการใช้ทักษะการใช้โปรมแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศ 
หลักสูตรการสอบแข่งขัน 

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

ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
๑.  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ด้าน 

การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
  ๒.  วิชาภาษาไทย 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปความ  และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ  
หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
-    พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
-    พรบ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
-    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)  

๑. ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างานและจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
  2. สอบปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   
 
 
 
 
 
 
 

http://sdownloadsonline.com/index.php?p=download&hash=vbchR7FPTImT
http://sdownloadsonline.com/index.php?p=download&hash=zfKHh1O6trw6


 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศ 
หลักสูตรการสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป 

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

ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง 
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
๑.  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ด้าน 

การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
  ๒.  วิชาภาษาไทย 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปความ  และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ  
หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง กู้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
-    พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 
-    พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
-    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)  

๑. ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างานและจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
  2. สอบปฏิบัติ สมรรถภาพร่างกาย โดยการ วิ่ง 100 เมตร , ดันพ้ืน , ลุกนั่ง 
 


