
ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบ้านตาด  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา             
และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  17  มกราคม  2566 

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบแข่งขัน 
 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  (สังกัด ส ำนักปลัดเทศบำล  จ ำนวน 1 
อัตรำ )  ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
    1.1 พระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.  2496  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
    1.2 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.3 เหตุกำรณ์ปัจจุบันทำงสังคม  เศรษฐกิจและกำรเมืองกำร
ปกครองของไทย 
    1.4 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.
2539  หรอืพระรำชบัญญตัิควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่  พ.ศ.2539 
    1.5 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด 
 

 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย 

( 100 ข้อ) 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
      ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้กำรปฏิบัติงำนหน้ำที่
เฉพำะ  ตำมท่ีระบุไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 
 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย   
( 100 ข้อ) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) 
      สัมภำษณ์ประสบกำรณ์  ปฏิภำณ  ไหวพริบ  บุคลิกภำพ  
ท่วงทีวำจำ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

100 

 

โดยวิธีสอบสัมภำษณ์/ 
-สอบปฏิบัติ 

รวม 300  

 
 
 
  



- 22 - 
 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(สังกัด ส ำนักปลัดเทศบำล  จ ำนวน 1 อัตรำ )  ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
    1.1 พระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.  2496  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
    1.2 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.3 เหตุกำรณ์ปัจจุบันทำงสังคม  เศรษฐกิจและกำรเมืองกำร
ปกครองของไทย 
    1.4 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.
2539  หรอืพระรำชบัญญตัิควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่  พ.ศ.2539 
    1.5 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด 
 

 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย 
( 100 ข้อ) 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
      ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้กำรปฏิบัติงำนหน้ำที่
เฉพำะ  ตำมท่ีระบุไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 
 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย   
( 100 ข้อ) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) 
      สัมภำษณ์ประสบกำรณ์  ปฏิภำณ  ไหวพริบ  บุคลิกภำพ  
ท่วงทีวำจำ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

100 

 

โดยวิธีสอบสัมภำษณ์/ 

-สอบปฏิบัติ 

รวม 300  
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3. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (สังกัด กองคลัง  จ ำนวน 1 อัตรำ )
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
    1.1 พระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.  2496  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
    1.2 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.3 เหตุกำรณ์ปัจจุบันทำงสังคม  เศรษฐกิจและกำรเมืองกำร
ปกครองของไทย 
    1.4 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.
2539  หรอืพระรำชบัญญตัิควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่  พ.ศ.2539 
    1.5 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด 
 

 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย 
( 100 ข้อ) 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
      ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้กำรปฏิบัติงำนหน้ำที่
เฉพำะ  ตำมท่ีระบุไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 
 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย   
( 100 ข้อ) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) 
      สัมภำษณ์ประสบกำรณ์  ปฏิภำณ  ไหวพริบ  บุคลิกภำพ  
ท่วงทีวำจำ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

100 

 

โดยวิธีสอบสัมภำษณ์/ 

-สอบปฏิบัติ 

รวม 300  
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4. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (สังกัด กองช่ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ ) 
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
    1.1 พระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.  2496  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
    1.2 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.3 เหตุกำรณ์ปัจจุบันทำงสังคม  เศรษฐกิจและกำรเมืองกำร
ปกครองของไทย 
    1.4 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.
2539  หรอืพระรำชบัญญตัิควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่  พ.ศ.2539 
    1.5 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด 
 

 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย 
( 100 ข้อ) 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
      ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้กำรปฏิบัติงำนหน้ำที่
เฉพำะ  ตำมท่ีระบุไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 
 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย   
( 100 ข้อ) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) 
      สัมภำษณ์ประสบกำรณ์  ปฏิภำณ  ไหวพริบ  บุคลิกภำพ  
ท่วงทีวำจำ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

100 

 

โดยวิธีสอบสัมภำษณ์/ 

-สอบปฏิบัติ 

รวม 300  
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5. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัด กองช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ )
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
    1.1 พระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.  2496  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
    1.2 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.3 เหตุกำรณ์ปัจจุบันทำงสังคม  เศรษฐกิจและกำรเมืองกำร
ปกครองของไทย 
    1.4 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.
2539  หรอืพระรำชบัญญตัิควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่  พ.ศ.2539 
    1.5 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด 
 

 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย 
( 100 ข้อ) 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
      ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้กำรปฏิบัติงำนหน้ำที่
เฉพำะ  ตำมท่ีระบุไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 
 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย   
( 100 ข้อ) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) 
      สัมภำษณ์ประสบกำรณ์  ปฏิภำณ  ไหวพริบ  บุคลิกภำพ  
ท่วงทีวำจำ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

100 

 

โดยวิธีสอบสัมภำษณ์/ 

-สอบปฏิบัติ 

รวม 300  
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6. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนกัวชิาการสาธารณสุข (สังกัด กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 1 อัตรำ )  ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
    1.1 พระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.  2496  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
    1.2 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.3 เหตุกำรณ์ปัจจุบันทำงสังคม  เศรษฐกิจและกำรเมืองกำร
ปกครองของไทย 
    1.4 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.
2539  หรอืพระรำชบัญญตัิควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่  พ.ศ.2539 
    1.5 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด 
 

 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย 
( 100 ข้อ) 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
      ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้กำรปฏิบัติงำนหน้ำที่
เฉพำะ  ตำมท่ีระบุไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 
 

100 

 

โดยวิธีกำรสอบปรนัย   
( 100 ข้อ) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) 
      สัมภำษณ์ประสบกำรณ์  ปฏิภำณ  ไหวพริบ  บุคลิกภำพ  
ท่วงทีวำจำ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

100 

 

โดยวิธีสอบสัมภำษณ์/ 

-สอบปฏิบัติ 

รวม 300  
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7. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  ภารโรง (สังกัด ส ำนักปลัดเทศบำล  จ ำนวน 1 อัตรำ )  ผู้สมัครต้อง
ได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) 
สัมภำษณ์ประสบกำรณ์  ปฏิภำณ  ไหวพริบ  
บุคลิกภำพ  ท่วงทีวำจำ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  
ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
 

 
 
100 

 
โดยวิธีสอบสัมภำษณ์/ 
-สอบปฏิบัติ 

รวม 100  

 
8. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  คนงาน  (สังกัด  กองช่ำง  3  อัตรำ  และกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  1  อัตรำ  รวม  4  อัตรำ)  ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) 
 สัมภำษณ์ประสบกำรณ์  ปฏิภำณ  ไหวพริบ  
บุคลิกภำพ  ท่วงทีวำจำ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  
ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
 

 
 
100 

 
โดยวิธีสอบสัมภำษณ์/ 
-สอบปฏิบัติ 

รวม 100  

 
 
 
 
 

 


