( ภาคผนวก 2 )
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ
ของสานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ลงวันที่
กันยายน 2561
-------------------------------------------หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น พนั ก งานจ้ า งประเภทภารกิ จ
มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสารถเฉพาะตาแหน่ง
(ภาค ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสารถเฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตาแหน่ง (ภาค ค)
โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ ต้องการตาม
ระดับตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล เป็นการทดสอบความสามารถใน
การศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น
(3)ความสามารถในการหาแนวโน้ ม หรื อ ความเปลี่ ย นแปลงที่ น่ า จะเป็ น ไปตามข้ อ มู ล หรื อ
สมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และ
ข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
2.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา
ในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค
และคาศัพท์

-22. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
โดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
ที่
ตาแหน่ง
เรื่องที่สอบ
1 ผู้ช่วยนายช่างสารวจ
1. ความรู้พื้นฐานด้านงานสารวจและการทาแผนที่
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และ
โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณและเขียนแผนที่ การคานวณพื้นที่ จากค่า
พิกัด
4. ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียม เบื้องต้น
(GPS)
5. ความรู้ เ กี่ย วกั บ การค านวณมาตราส่ ว นบนรู ป ถ่า ยทางอากาศ
ประโยชน์ ข องภาพถ่ า ยทางอากาศในงานแผนที่ หลั ก การแปล
ภาพถ่ายทางอากาศ
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ ”ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ
2 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

1. ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง
และเครื่องปรับอากาศ
4. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้
เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคานวณหาค่าวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตาแหน่งที่
สมัครสอบ

3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ เรื่อง วิสัยทัศน์ ความรู้ ประสบการณ์การทางาน
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ
การแต่งกาย การมีมนุษยสัมพันธ์ การตัดสินใจแก้ไขปัญหา ความมั่นคงในอารมณ์ ความสามารถพิเศษที่เกิด
ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการ ความประพฤติ ค่ า นิย มสร้ า งสรรค์ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง การใช้ ภ าษา
ความสามารถในการสื่อสาร พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และตามที่คณะกรรมการ ฯ เห็นสมควร เป็นต้น

