
 
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
............................................................... 

 
    เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์   
เรื่อง   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  24  กันยายน  2547  หมวด  4  การสรรหาและการ
เลือกสรร  ข้อ  18  และข้อ  19  ประกอบกับประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  15  มีนาคม  2560  โดยก าหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่  23  
มีนาคม  2560  ถึงวันที่  3  เมษายน  2560  นั้น 

  บัดนี้  การรับสมัครฯ และการตรวจสอบคุณสมบัติ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
 
ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง      รหัสต าแหน่ง  101 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นายสงัด  พรรณนา 01  
2 นายคชริทธิ์นันธ์  รุ่งอลงกรณ์ 02  
3 - สละสิทธิ์ - 03  

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท      รหัสต าแหน่ง  102 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นายธนากร  ศรีราช 01  

ต าแหน่ง  คนงาน       รหัสต าแหน่ง  103 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นายยุทธนา  พาพาน 01  
2 นางบรรเทิง  โหน่งที 02  
3 นางณัฐรดา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 03  
4 นางสุรีมนต์  จิตต์ประพัฒน์ 04  
5 นายสหรัถ  ไปวันเสาร์ 05  

 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน... 

 



- 2 - 

 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    รหัสต าแหน่ง  201 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นางสาวศศิกานต์  สง่าเนตร 01  
2 นางสาวจารุวรรณ  ออโพธิ์ทอง 02  

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     รหัสต าแหน่ง  202 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นางสาวจุไรรัตน์  จุฬารมย์ 01  
2 นางสาวฑิฆัมภรต์  โสภี 02  

       ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ  ในวันที่  ๑8  เมษายน  ๒๕๖๐                      
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

        ประกาศ   ณ  วันที่   5  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕60 

                    
 

   (นายสมชัย  กอชัยศิริกุล) 
                 นายกเทศบาลต าบลโนนดินแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง  

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  5 เมษายน  25๖๐ 

………………………………………………………… 

๑.  วัน  เวลา  และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลต าบลโนนดินแดง  จะด าเนินการการสรรหาและเลือกสรรฯ  ในวันที่  18  

เมษายน  2560  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  ดังนี้ 

1.  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง       รหัสต าแหน่ง  101 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

เวลา/สถานที่ 

1.  ความรู้  (ความรู้ในหลักวิชาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ของ
ต าแหน่ง) 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับการเป็นพนักงาน
ประจ ารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง  และ
ประจ ารถบรรทุกน้ าช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  

1.2 ความรู้เรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ ายาเคมีต่างๆ 
พิจารณาจากความรู้ที่เก่ียวกับการใช้เครื่องมือ
ดับเพลิงและน้ ายาเคมีต่างๆ 

40 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 

 

เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
 
ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 

2.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถหรือ
ทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง) 
      2.1 ความสามารถในการขับรถยนต์ 

2.2 ความสามารถในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและ 
      น้ ายาเคมีต่างๆ 

40 โดยวิธีการ
ปฏิบัติ 

เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 
 
ณ  บริเวณหน้างาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  เทศบาลต าบล
โนนดินแดง 

3.  คุณลักษณะอ่ืนๆ  (คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่ง
จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน) 

3.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
3.4 การบริการเป็นเลิศ 
3.5 การท างานเป็นทีม 

20 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 

เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
 
ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 

รวม 100   

 

 



2.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท      รหัสต าแหน่ง  102 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

เวลา/สถานที่ 

1.  ความรู้  (ความรู้ในหลักวิชาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่
ของต าแหน่ง) 

- พิจารณาจากความรู้ความสามารถเก่ียวกับ
หลักการ  วิธีการท างาน  วิธีการบ ารุงรักษา  
การน าความรู้  ทักษะต่างๆ  มาใช้ส าหรับงาน
ช่างต่างๆ 

40 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 

เวลา 13.20 น.เป็นต้นไป 
 
ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 

2.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง) 

- ซ่อมบ ารุง  ติดตั้ง  ปรับ  ตรวจ  แก้ไข  ประกอบ  
และทดสอบเครื่องจักรกล  เครื่องยนต์ชนิดต่างๆ 
ที่ใช้แรงงานกึ่งฝีมือ 

40 โดยวิธีการ
ปฏิบัติ 

เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 
 
ณ  บริเวณลานหน้า
หอประชุมเทศบาลต าบล
โนนดินแดง/บริเวณท่ี
เหมาะสมกับงานท่ีทดสอบ 

3.  คุณลักษณะอ่ืนๆ  (คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่ง
จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน) 

3.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
3.4 การบริการเป็นเลิศ 
3.5 การท างานเป็นทีม 

20 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 

เวลา 13.20 น.เป็นต้นไป 
 
ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 

รวม 100   

 3.  ต าแหน่ง  คนงาน        รหัสต าแหน่ง  103 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

เวลา/สถานที่ 

1.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง) 

- ความสามารถในการใช้แรงงานทั่วไป 

80 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 

เวลา 13.40 น.เป็นต้นไป 
 
ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 2.  คุณลักษณะอ่ืนๆ  (คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่ง

จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน) 
2.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
2.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
2.4 การบริการเป็นเลิศ 
2.5 การท างานเป็นทีม 

20 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 

รวม 100   
 

 



4.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     รหัสต าแหน่ง  201 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

เวลา/สถานที่ 

1.  ความรู้  (ความรู้ในหลักวิชาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่
ของต าแหน่ง) 

1.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานการบัญชี  
      การเงิน การคลัง 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ตามแนวพระราชด าริ 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
1.4 ความรู้เรื่องการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

40 โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

เวลา 09.00 - 10.30 น. 
 
ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 

2.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง) 
      2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ 

2.2 การประสานงาน 
2.3 การเขียนหนังสือราชการ 
2.4 การบริหารข้อมูล 

40 โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

เวลา 10.30 - 11.30 น. 
 
ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 

3.  คุณลักษณะอ่ืนๆ  (คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่ง
จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน) 

3.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
3.4 การบริการเป็นเลิศ 
3.5 การท างานเป็นทีม 
3.6 การยึดหมั่นในหลักเกณฑ์ 
3.7 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสาย 
      อาชีพ 
3.8 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง 
      ของงาน 

20 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 

เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป 
 
ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 

รวม 100   
 

 

 

 

 

 



5.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     รหัสต าแหน่ง  202 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

เวลา/สถานที่ 

1.  ความรู้  (ความรู้ในหลักวิชาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่
ของต าแหน่ง) 

1.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านพัฒนา 
      ชุมชน 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ตามแนวพระราชด าริ 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 

40 โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

เวลา 09.00 - 10.30 น. 
 
ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 

2.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง) 
      2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ 

2.2 การประสานงาน 
2.3 การเขียนหนังสือราชการ 
2.4 การบริหารข้อมูล 
2.5 การสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอด 
      ความรู ้

40 โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

เวลา 10.30 - 11.30 น. 
 
ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 

3.  คุณลักษณะอ่ืนๆ  (คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่ง
จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน) 

3.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
3.4 การบริการเป็นเลิศ 
3.5 การท างานเป็นทีม 
3.6 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ 
3.7 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง     
      ของงาน 
3.8 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 

20 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 

เวลา 14.20 น.เป็นต้นไป 
 
ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 

รวม 100   

  3.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้รับคะแนนแต่ละภาคในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 
 
 
 
 



4.  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาฯ  
1.  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และห้องสอบ 
2.  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า  30  นาท ี
3.  ผู้เข้าสอบข้อเขียน   ให้แต่งกายสุภาพ   
4.  ผู้เข้าสอบภาคการสัมภาษณ์   ให้แต่งกายสุภาพ 
5.  ผู้เข้าสอบภาคการปฏิบัติ  ให้แต่งกายตามความเหมาะสม 
6.  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ  และบัตรประจ าตัวประชาชน  ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชน  13  หลักชัดเจน  ไปในวันสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบจะไม่ให้สอบ  
7.  ผู้เข้าสอบข้อเขียน  ต้องผ่านการตรวจร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ  และหลังจากได้เริ่ม

สอบแล้ว  15  นาที  จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
8.  ผู้เข้าสอบข้อเขียน  ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่ก าหนดไว้  ผู้นั่งสอบผิดที่

จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ  และต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบการทุจริตจากกรรมการกลาง 
9.  ผู้เข้าสอบข้อเขียนต้องใช้เครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ตามที่เทศบาลต าบลโนนดินแดง

ก าหนด  ซึ่งประกอบด้วย  ปากกาสีน้ าเงิน  และน้ ายาลบค าผิด  เข้าห้องสอบเท่านั้น 
10.  ผู้เข้าสอบข้อเขียนห้ามน าต ารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  เครื่องค านวณ  อุปกรณ์

ที่ใช้ค านวณได้  หรือน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  วิทยุติดตามตัว  วิทยุสื่อสาร  
เครื่องบันทกึภาพ  เครื่องบันทึกเสียง  เป็นต้น  เข้าห้องสอบเด็ดขาด 

11.  ผู้เข้าสอบข้อเขียน  เมื่ออยู่ในห้องสอบ  ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก  และไม่ออกจากห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการคุมสอบ 

12.  ผู้เข้าสอบข้อเขียนห้ามคัดลอกข้อสอบ  และห้ามน าแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ
ออกจากห้องสอบ 

13.  เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบกรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบต้องหยุดทันที  และ
จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการคุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

 
    

…………………………………………………….. 
                  


