
                               
                        ประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 

เรื่อง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างท่ัวไป  (ครั้งที่1) 

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

                   ด้วย เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  1 กันยายน 2563  ไปแล้วนั้น  
                    เนื่องจากตามประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง เรื่องการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (แนบท้ายภาคผนวก ก และแนบท้ายภาคผนวก ข)  ลงวันที่ 1 กันยายน 
2563 มีความคลาดเคลื่อน 
                     จึงขอแก้ไขบัญชีรายละเอียด ภาคผนวก ก  และภาคผนวก ข การรับสมัครบุคคลเพ่ีอสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้                    
         ข้อความเดิม 

ภาคผนวก ก  
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 

 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
ลงวันที่    ๑  กันยายน  2563 

ประเภท    พนักงานจ้างทั่วไป 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่

ปฏิบัติ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/
เดือน) 

หมาย
เหตุ 

 
1. พนักงานขับรถยนต์  

(ขับรถดับเพลิง) 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา 
ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้
รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าภาคบังคับ 
 2 .มีความรู้ความสามารถและความ
ช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาต
ขับรถยนต์ตามกฎหมาย 
 

9,000  

2 พนักงานขับรถยนต์ 
(ขับรถกู้ชีพ) 

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา 
ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย  ๆในการใช้
รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าภาคบังคับ 
2 .มี ความรู้ค วามสามารถและความ
ช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาต
ขับรถยนตต์ามกฎหมาย 
 

9,000  

3 
 
 
 
 

คนงานทั่วไป 
(ประจ าศูนย์กู้ชีพฯ) 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
และประสานงานเบื้องต้นในการ
น าส่งผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉินส่งสถานพยาบาล  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าภาคบังคับ 
2 . มีความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  

9,000  

/ข้อความใหม่... 



 
 

-2- 
ข้อความใหม่ 

ภาคผนวก ก  
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 

 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
ลงวันที่    ๑  กันยายน  2563 

ประเภท    พนักงานจ้างทั่วไป 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่

ปฏิบัติ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/
เดือน) 

หมาย
เหตุ 

 
1. พนักงานขับรถยนต์  

(ขับรถดับเพลิง) 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา 
ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆในการใช้
รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- มีความรู้ความสามารถและความช านาญ
งานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับ
รถยนต์ตามกฎหมาย 
 

9,000  

2 พนักงานขับรถยนต์ 
(ขับรถกู้ชีพ) 

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา 
ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆในการใช้
รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

-มีความรู้ความสามารถและความช านาญ
งานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับ
รถยนต์ตามกฎหมาย 
 

9,000  

3 
 
 
 
 

คนงานทั่วไป 
(ประจ าศูนย์กู้ชีพฯ) 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
และประสานงานเบื้องต้นในการ
น าส่งผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหต ุ
ฉุกเฉินส่งสถานพยาบาล  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 -มี ค ว าม ส าม ารถ ห ม าะส ม ใน ก า ร
ปฏิบัติงานในหน้าที่  

9,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้อความเดิม... 
 

 



 
 

                                      -3- 
ข้อความเดิม 

ภาคผนวก ข  
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 

 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
ลงวันที่  ๑   กันยายน  2563 

เกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยทดสอบวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
-  มาตรฐานพนักงานจ้าง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2547  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
 1.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม 20 คะแนน 
 2.  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ 20 คะแนน 
 3.  ควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย 20 คะแนน 
 4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  20 คะแนน 
 5.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  ร่วมสังคม 20 คะแนน 
 
 
 
 
 

 
/ข้อความใหม่... 

 
 



 
 

-4- 
ข้อความใหม่ 

ภาคผนวก ข  
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 

 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
ลงวันที่  ๑   กันยายน  2563 

เกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยทดสอบวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
-  เหตุการณ์ปจัจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
-  มาตรฐานพนักงานจ้าง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 

ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
 1.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม 20  คะแนน 
 2.  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ 20 คะแนน 
 3.  ควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย 20 คะแนน 
 4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  20 คะแนน 
 5.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  ร่วมสังคม 20คะแนน 
 
 
 
 
 
 

/ข้อความเดิม... 
 



 
 

-5- 
ข้อความเดิม 

ภาคผนวก ข  
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 

 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
ลงวันที่   ๑  กันยายน  2563 

เกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยทดสอบวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน) (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน 
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคิดการค านวณ 
- ความสามารถด้านเหตุผล 
- หลักการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายทั่วไป 

           - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 
           - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
          - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
     ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน 
          - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
          - พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
          - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครอง ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
          - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
          - กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
         - ความรู้ทีเ่กี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ  
ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน) (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 

    1.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม 20 คะแนน 
 2.  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ  20 คะแนน 
 3.  ควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย 20 คะแนน 
 4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  20  คะแนน 
 5.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  ร่วมสังคม 20 คะแนน 
 
 

/ข้อความใหม่... 
 



 
 

-6- 
ข้อความใหม่ 

 ภาคผนวก ข  
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 

 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
ลงวันที่   ๑  กันยายน  2563 

เกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยทดสอบวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน) (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน 
-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

     ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน 
          - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
          - พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
          - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
          - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
          - กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
          - มาตรฐานพนักงานจ้าง 
          - รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 
           - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
          - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
           - ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ  
ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน) (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 

    1.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม 20 คะแนน 
 2.  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ 20 คะแนน 
 
 
 

 
 
 

/3.  ควบคุมอารมณ.์.. 
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 3.  ควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย 20 คะแนน 
 4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  20 คะแนน 
 5.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  ร่วมสังคม 20 คะแนน 

                          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ  ณ  วันที่  8   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 

                                    
                                                                                      (นายจ าเนียร  ก้อนธิงาม) 
                                                               นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


