
 

ภาคผนวก ก. 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ในระดับ ๑  ระดับ ๒  และระดับ  ๓ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพ่น 

เร่ือง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
ลงวันที่  ๒๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

๑. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑ 

 ๑.๑ ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑     รหัสต าแหน่ง ๑๐๑ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็ก  หรือ
จานแม่เหล็ก  เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตาม
ค าสั่ง  หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทป
หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็กที่จ าแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทปหรือจานแม่เหล็กเพ่ือใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

              ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่  ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. 
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่
น้อยกว่านาทีละ ๔๒ ค า และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๐ ค า 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  ๑. มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมาย 
กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่ 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
  ๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 

 



 

-๒- 
 

 ๑.๒  ต าแหน่ง   ช่างไฟฟ้า ๑      รหัสต าแหน่ง ๑๐๒ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟูาที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตาม
ค าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ช่วยในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมเครื่องจักร  เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟูา เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างไฟฟูา ช่างอิเลคโทร
นิคส์  หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในงานช่างไฟฟูาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่   มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

-๓- 
 
๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ 

๒.๑  เจ้าพนักงานธุรการ  ๒      รหัสต าแหน่ง ๒๐๑  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การ 
ก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่
ได้รับมอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือ
วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์  
หรือเศรษฐกิจและสังคม   ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดท าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามให้มีการ
ซ่อมบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝุายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะท่ีช ารุดเสื่อมสภาพและ
การเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารส าคัญของ
ทางราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล  ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม  และงาน
ทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง  ๆ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  
เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ. ก.ค. หรือ  ก.
อบต .รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖   หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒  ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท .ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ.  ก.ค. หรือ         
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖   หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒  ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย  
     กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ  

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
      ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
      ๔.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
      ๕.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 
 



 

-๔- 
 

๒.๒  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒    รหัสต าแหน่ง  ๒๐๒ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ค่อนข้างยากภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่ง  ตามแบบ  หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่
อย่างกว้าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความช านาญงานค่อนข้างสูง  และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปูองกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตราย
และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้  รักษาและบ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่  ปูองกัน
และบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  การฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม  ตามแผนที่เทศบาลได้ก าหนดไว้  เป็นต้น  และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิค

วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟูา  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟูา  ช่างโยธา  
ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟูา  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ทางช่างเครื่องยนต์  ช่าง
ไฟฟูา  ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  หรือทางอ่ืนที่  ก .ท.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง  งานธุรการทั่วไป และงานสาร
บรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ละเอียด แม่นย า 

 ๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 



 

 
-๕- 

 

๒.๓  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ๒     รหัสต าแหน่ง ๒๐๓ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้
ความสามารถ หรือความช านาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานให้บริการทางสาธารณสุข โดย
ให้บริการเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพร่างกาย ให้ค าแนะน าช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ปุวยหรือ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก 
และงานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล กาบควบคุมปูองกันโรค หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการ
สาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา เช่น ช่วย
ควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติและข้อมูลการเกิดโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
สอบสวนภาวะการเกิดโรคในเบื้องต้น ติดตามและรายงานการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเชื้อส่งตรวจ เป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก .อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการสาธารณสุข  การพยาบาล ซึ่งมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก .อบต . 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือ 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการแพทย์แผนไทย  หรือทาง
อ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ 



 

-๖- 
 

๒.๔ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้๒     รหัสต าแหน่ง  ๒๐๔ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนที่ค่อนข้างยาก
ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ  ค าร้อง   ค าขอ  
ค าอุทธรณ์  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  หรือรายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินภาษี  ตรวจแบบ
แสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง  ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ค านวณภาษี  ค่าปรับเงินเพิ่ม  แจ้งการผล
ประเมิน  ค าชี้ขาดการอุทธรณ์ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  เช่น  ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีปูาย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า  ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการท าน้ าแข็งเพ่ือการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้ง
ตลาดเอกชน  และใช้เครื่องขยายเสียง  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  
ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับต าบล  
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต าบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพัก
สัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าท่ีวางขาย
ของในที่สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  ค่าจ าหน่วยเวชภัณฑ์  
ค าร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดย
ใกล้ชิด  ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ  
ควบคุมหรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทาง

บัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในการจัดรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และ 

กฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม  

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  



 

-๗- 

 ๒.๕ ต าแหน่ง  นายช่างโยธา ๒     รหัสต าแหน่ง ๒๐๕ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่ง หรือ
แบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น 
การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่าง
โยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าที่เก่ียวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคาร  
ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน เป็นต้น ปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน 
ส ารวจ  หาข้อมูลการจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ ค านวณ
สามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็น
ต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม

โยธา เทคนิควิศวกรรมส ารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง  ช่างส ารวจ ช่างโยธา 
หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
โยธา เทคนิควิศวกรรมส ารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา
หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมาย  กฎ  

ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในกาปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 
 
 
 
 
 



 

-๘- 

๒.๖ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานประปา ๒     รหัสต าแหน่ง  ๒๐๖ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการประปา ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
ค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก เกี่ยวกับงานการประปา ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย   เช่น การผลิตน้ าประปา จัดน้ าสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ าของการประปา เตรียม
น้ าประปาส ารองไว้เพ่ือการดับเพลิง ตรวจสอบ ควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของที่ท าการ
ประปา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา  
เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟูา หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต .
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิค วิศวกรรมไฟฟูา  
เทคนิควิศวกรรมโยธา ทางช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟูา หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในงานการประปาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

-๙- 
 

๓. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓ 

 ๓.๑ ต าแหน่ง   นิติกร ๓       รหัสต าแหน่ง ๓๐๑ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น  ท าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ  เช่น  การร่างหรือแก้ไข
เพ่ิมเติม กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานส่วนต าบล  
และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  การด าเนินการทางคดีการด าเนินการเก่ียวกับความ
รับผิดทางแพ่ง  จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                         ไดร้ับปรญิญาตรี  หรือเทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี้ทางกฎหมาย  หรอืทางอ่ืนที ่ก .อบตก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในวิชากฎหมาย  และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และ      
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม       
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น 

 ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๐- 
 

 ๓.๒ ต าแหน่ง   บุคลากร ๓      รหัสต าแหน่ง   ๓๐๒ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนัก
หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับ
เดียวกัน   รับผิดชอบงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จ านวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานบุคคลของส่วนราชการที่ยากพอสมควร  ภายใต้การก ากับตรวจสอบบ้าง  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ด าเนินการเก่ียวกับการจัดสอบ  ด าเนินการออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งและอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับงานบุคคล  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์
ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการด าเนินการเรื่องขอ
อนุมัติเก่ียวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ด าเนินเรื่องการขอรับบ าเหน็จบ านาญ
และเงินทดแทน  จัดท าแก้ไข  เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบล   ให้
ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังท าหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจกฎหมาย  
รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ   หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้    

 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 ๑.  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย  

กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม     

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
 ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในนหน้าที่ 
 ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 
 
 
 
 
 



 

-๑๑- 
 

๓.๓ ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร ๓     รหัสต าแหน่ง ๓๐๓  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นท าหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ
เกษตร เช่น การปรับปรุง บ ารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการ
ผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลุกพืชและ
การปราบศัตรูพืช ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่
เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัย
พันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งด าเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อ
ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพ้ืนที่ทดลองในความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทาง
การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งของประเทศไทย 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
๖. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมีอัธยาศัย

และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๒- 
 

๓.๔ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓    รหัสต าแหน่ง ๓๐๔ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี  ภายใต้การก ากับตรวจสอบใกล้ชิด และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  เช่น  จัดท าฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตาม
งบประมาณของประจ าเดือน  จัดท าประมาณการ  รายได้รายจ่ายประจ าปี  พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  วิเคราะห์  ประเมินผลและติดตาม
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือทางอ่ืน
ที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 
.ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และ

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งของประเทศไทย 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล  

 
  


