
ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

   ………………………………….…………. 

ด้วยเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จะด าเนินการเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.  ประเภทและต าแหน่งที่จะด าเนินการเลือกสรร 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

จ านวน 1 อัตรา 
3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เลขที่ต าแหน่ง 3513-5  

สังกัดโรงเรียนเทศบาลต าบลโนนดินแดง กองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

2.  ลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.) 

3.  อัตราค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.) 

4.  ระยะเวลาการจ้าง 
เทศบาลต าบลโนนดินแดง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 

5.  คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้ องต้น  
ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 

(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 

(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง... 
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(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง   
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
5.  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
7.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

6.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.) 

7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะด าเนินการเลือกสรรโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็น 

ต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ค.) 

8.  เกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินแต่ล่ะสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

9.  การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลโนนดินแดง (ชั้น 2) อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 1. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 2 ฉบับ 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน 2 ฉบับ 

3. ส าเนาหลักฐานการศึกษาหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร        อย่างละ 2 ฉบับ 

4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 5 และออกให้โดย
โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)      จ านวน 1 ฉบับ 

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
จ านวน 3 รูป 

6. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ... 
 



~ 3 ~ 
 

6. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น 
ส าเนาหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ 

   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว  
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

   10.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน  100  บาท 

11.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 27 กรกฎาคม  2565 
โดยปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
หรือทางเว็บไซต์ www.nondindaengcity.go.th 

12.  ก าหนดวันและสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะด าเนินการเลือกสรรในวันที่ 3  สิงหาคม  2565 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนดินแดง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ค.) 

  13.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
         ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยปิดประกาศ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือทางเว็บไซต์ 
www.nondindaengcity.go.th 

14.  การด าเนินการจัดจ้าง 
   เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด
ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้แต่ละต าแหน่ง ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจึงจะจัดจ้างได้  

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุ 1 ปี ในกรณีที่มีผู้ผ่าน
การเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ  ณ  วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 

         (นายพงศ์เทพ  โคนาโล) 
     รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 

             นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง 



(ผนวก ก.) 
บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การ

ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน  
1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ 

เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือ

เป็นหลักฐานในการด าเนินงาน  
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอ ผู้บังคับบัญชา

ในหน่วยงาน  
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  

ตรวจสอบได ้ 
1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาสหรือประจ าปีงบประมาณให้

สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการ
ด าเนินแล้วเสร็จ  

1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป 

เพ่ือให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  
 

--------------------------------------- 
 
 
 



2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลของชุมชน ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนงาน

สาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชนเป็นไปอย่างทั่วถึง ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค จัดท าสุขาที่ถูก
สุขลักษณะ การบ าบัดและก าจัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล และโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น 

1.2 ออกตรวจสถานที่ผลิตและจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม น้ าแข็ง ให้มีความสะอาดและ
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพ่ือความปลอดภัยในการบริโภค 

1.3 อบรม ให้ค าแนะน า และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ า สิ่ง
ปฏิกูล อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั่วไปแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้น าท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้
บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

1.4 ด าเนินโครงการด้านสุขาภิบาลต่างๆ เช่น โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการขัด
แยกขยะมีพิษ โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน โครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
สภาวะแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน 

1.5 ด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การคัดกรองโรค การส่งเสริมการออกก าลัง
กาย เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง 

1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสุขาภิบาล เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล แก่ประชาชน เพ่ือน าไปปฏิบัติ

เองได้อย่างเหมาะสม 
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานไปอย่าง

ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 

--------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น  เพ่ือให้งานเป็นไป

อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด  
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ 

ประจ าปีของหน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การ
เบิกจ่ายเงิน  

1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การด าเนินงาน ด้านการรับ-
จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน  

1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงิน และบัญชี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิง การด าเนินการ
ต่างๆ ทางการเงินและบัญชี  

1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิด ความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน  

1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้  

1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานการเงินและบัญชี เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ

รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ  
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  
 

--------------------------------------- 
 
 
 
 
 



(ผนวก ข.) 
 

บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 

ที ่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิกำรศึกษำที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทน 
ที่จะได้รับ 

1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ เทคนิค
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือ 

9,400 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจ
การเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกลช่างไฟฟ้า 
หรือ 

10,840 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่า
กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ เทคนิค
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรม 
เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่าง
โยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 

11,500 บาท 

2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ 
ซึ่งมีหลักสูตรการก่าหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยค
มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
หรือ 

9,400 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่่ากว่า 2 ปี 
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชา หรือ 

10,840 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่า
กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ 
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขา 

11,500 บาท 



3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทาง
บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือ 

9,400 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส่าหรับ
ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ 

10,840 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่า
กว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ 
การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส่าหรับทางการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

11,500 บาท 

 
 



(ผนวก ค.) 
 

หลักสูตรและวิธกีารเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565) 

......................................................................... 
 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบสมรรถนะ
ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาค ก.)  
สมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ภาค ข.) และสมรรถนะคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่

ต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
4. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)  
(คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน)  

เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่ง
ที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้  
ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
   พ.ศ. ๒๕๖๐  
2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
   บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
5.กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  

2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
   เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และพ่ีเกไขเพ่ิมเติม 
3.พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
   พ.ศ. ๒๕๓๕ 
4.พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
5.ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล 
6.ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการของเสีย 
7.ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ าเสีย 
8.ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการปฏิกูลของแข็ง 
9.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” 

3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
 
 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
   พ.ศ. ๒๕๖๐  
3.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
5.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ 
   นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561  
6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  



 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ  

 
...............................................................................................  


