
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดประทาย 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 

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

     ด้วยเทศบาลต าบลกุดประทาย อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  จ านวน 15 ต าแหน่ง  จ านวน 18 อัตรา 
 

     อาศัยอ านาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี        
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
เทศบาล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้เทศบาลต าบลกุดประทาย 
ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน เทศบาล ดังนั้น
เทศบาลต าบลกุดประทาย จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้  
 

  1.ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
    1.1 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 
      1) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1         จ านวน 1  อัตรา 
      2) ต าแหน่งช่างเขียนแบบ ระดับ 1            จ านวน 1  อัตรา 
    1.2 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
      1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2          จ านวน 3  อัตรา 
      2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 2          จ านวน 1  อัตรา 
      3) ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2       จ านวน 1  อัตรา 
      4) ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2           จ านวน 1  อัตรา 
      5) ต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2            จ านวน 2  อัตรา 
      6) ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับ 2            จ านวน 1  อัตรา 
      7) ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2  จ านวน 1  อัตรา 
    1.3 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 
      1) ต าแหน่งนิติกร ระดับ 3               จ านวน 1  อัตรา 
      2) ต าแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 3             จ านวน 1  อัตรา 
      3) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3        จ านวน 1  อัตรา 
      4) ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ 3           จ านวน 1  อัตรา 
      5) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3           จ านวน 1  อัตรา 
      6) ต าแหน่งสันทนาการ ระดับ 3             จ านวน 1  อัตรา 
 

  2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขันดังต่อไปนี้ 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
      ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่ งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545  ดังต่อไปนี้ 
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     1) มีสัญชาติไทย 
2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร 

    3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

     4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี ก.ท. ประกาศก าหนด ดังนี้ 
      (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

           (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
      (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
      (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

       6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

     7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

       9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญา 

เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        11) ไม่เคยผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
        12) ไม่เคยผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

        13) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

        14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้าราชการ 
 

    ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานเทศบาลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือส านักงาน กพ. ที่ นร 0904/ว9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 และ
ตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 

    2.2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน 
      ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่เทศบาลต าบลกุดประทาย 
ก าหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ (ภาคผนวก ก) 
 

  3. เงินเดือนที่จะได้รับส าหรับต าแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร 
     3.1 ผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จะได้รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราเงินเดือน  9,440  บาท 
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     3.2 ผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จะได้รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิ  ดังนี้ 
       1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)    อัตราเงินเดือน  10,880  บาท 
       2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     อัตราเงินเดือน  11,510  บาท 
     3.3 ผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จะได้รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี         อัตราเงินเดือน  15,060  บาท 
 

  4. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลกุดประทาย  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม 2557 ถึง
วันที่ ๑๙  มกราคม 255๘ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดประทาย  
อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  หรือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือหรือดู
รายละเอียดไดท้ี่ www.kudprathay.go.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพทไ์ด้ที่ โทร.0-4531-8925 
 

  5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขัน 
    ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน และน ามายื่นสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้ 
     5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน 

จ านวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน 1 รูป และบัตรประจ าตัวสอบจ านวน 
2 รูป 

     5.2 ส าเนาบัตรประจ าประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและบัตร
ประจ าตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ  จ านวน 1 ฉบับ 

     5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
     5.4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัคร โดยผู้สมัครสอบจะต้อง

ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร กรณีหลักฐานทาง
การศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 

     5.5 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วัน 
ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ 

     5.6 ส าเนาเอกสารอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร  
(ถ้ามี) 

     5.7 ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง 

ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนและ
ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่ซึ่ งใช้คุณวุฒิเดียวกับ
ต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัคร
สอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบส าหรับการสอบแข่งขัน
ครั้งนั้น 
    ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับให้ถ่ายเป็นกระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  
“ ส าเนาถูกต้อง ”  ลงช่ือ วันที่ ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

http://www.kudprathay.go.th/
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  6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
   หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
    6.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
      ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับต าแหน่ง  
ดังนี้ 
      1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
        ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้
จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 
      2) วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

       ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจาก
ข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

      3) วิชาความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
        ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

    6.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      ทดสอบความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ก าหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ (ภาคผนวก ข) 
 

    6.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
      โดยวิธีสัมภาษณ์เพ่ือประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
 

  7. เกณฑ์การตัดสิน 
    7.1 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง(ภาค ค) 
    7.2 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง(ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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  8. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
    8.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ     
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) มากกว่า เป็นผู้อยู่ให้ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการใน
ภาคความรู้ความสามรถทั่วไป(ภาค ก)มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในกาสมัครสอบแข่งขัน 
    8.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่าง
เดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้นแต่ได้มีการเรียกรายงาน
ตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งภายในอายุ
บัญชีที่ก าหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ 
ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อเทศบาลต าบลกุดประทาย ที่
จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่
ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

  9. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะราย 
   ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
    9.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
    9.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่ เทศบาลต าบลกุดประทาย
ก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแ ต่
วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
    9.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่
สอบได ้
    9.4 ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการที่
จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 
    9.5 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
   การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(9.3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบได้
และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีบรรจุในครั้งต่อไป 
 

  10. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
    10.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละ
ต าแหน่ง ตามอัตราว่างของเทศบาลต าบลกุดประทาย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี (ก.ท.จ.อุบลราชธานี) 
    10.2 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่งในเทศบาล
ต าบลกุดประทาย  อย่างน้อย 1 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอ่ืนได้ 
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    10.3 การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนจะรับโอนและบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่
ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามที่ประกาศไว้ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ถึงล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุ
และแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองไม่ได ้
    10.4 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้เทศบาลอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือส่วนราชการ
อ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 
    10.5 การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะเทศบาลต าบลกุดประทายเท่านั้น ไม่อนุญาตให้
หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีต าแหน่งว่าง
ลงอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรี ยงตามล าดับที่ที่
สอบแข่งขันได ้
 

  11. ค่าธรรมเนียมและค่าคู่มือแนะน าสมัครสอบแข่งขัน 
    11.1 ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่ง
ระดับ 1 หรือต าแหน่งระดับ 2 หรือต าแหน่งระดับ 3 จ านวน 300 บาท 
    11.2 ค่าคู่มือแนะน าสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าชุดสมัครสอบต าแหน่งระดับ 1
หรือต าแหน่งระดับ 2  หรือต าแหน่งระดับ 3    ชุดละ 100  บาท  
     ค่าธรรมเนียมและค่าคู่มือแนะน าสมัครสอบแข่งขันจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

  12. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับสอบ 
    เทศบาลต าบลกุดประทาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข)  ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดประทาย หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.kudprathay.go.th  
    คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ จะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข)  
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดประทาย หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ 
www.kudprathay.go.th  
    เทศบาลต าบลกุดประทาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) 
จะประกาศเมื่อผู้สมัครสอบได้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์ในข้อ 7 ของประกาศรับสมัครนี้ จะประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า     
๑๐ วันท าการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดประทาย หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.kudprathay.go.th   
   ทั้งนี้  หากคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบหรือ
พิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบ หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบได ้
 

  13. กรณีการพบทุจริตในการด าเนินการสอบแข่งขัน 
    กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
ระหว่างด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานเทศบาล กรณีผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน
ทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน  ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 

http://www.kudprathay.go.th/
http://www.kudprathay.go.th/
http://www.kudprathay.go.th/
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    เทศบาลต าบลกุดประทาย  ด าเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าว ในรูปแบบคณะกรรมการโดยยึดหลัก
ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสมารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ ยวกับการแอบอ้างหรือ
ทุจริตเพ่ือให้สอบได้ โปรดแจ้งเทศบาลต าบลกุดประทาย ได้ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข โทร.0-4531-8925
หรือทางโทรสาร โทร.0-4531-8925 เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ ณ วันที่  4   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2557 

 
 

        
 
                     (นายวิทยา  ส าเภา) 
             นายกเทศมนตรีต าบลกุดประทาย 
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ภาคผนวก  ก 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลกุดประทาย 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 
*************************************** 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี้ 
 
1.  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  1 
 

  1.1  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1                รหัสต าแหน่ง  101 
 

ชื่อต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงในบัตร  หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก  
เพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตามค าสั่ง  หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว  หรือให้ตรงกับกระดาษเทป  หรือเทป
แม่เหล็ก  หรือจานแม่เหล็ก  ที่จ าแนกไว้แล้ว  บันทึกข้อมูลลงในบัตร  หรือเทป  หรือจานแม่เหล็กเพ่ือใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทุกสาขาซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต  และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 ค า  และภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 ค า 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  ความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
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  1.2  ต าแหน่งช่างเขียนแบบ  1                  รหัสต าแหน่ง  102 
 

ชื่อต าแหน่ง     ช่างเขียนแบบ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบที่ไม่ยากซึ่งไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ  โดยผู้มีความรู้ ความสามารถ
หรือความช านาญสูง ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด
หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ช่วยปฏิบัติงานเขียนแบบและคัดลอกแบบต่างๆ เช่น แบบพ้ืนราบและแบบแสดงระดับของทาง แบบแปลน
และรูปด้านข้างของอาคาร คัดลอกหรือเขียนแบบต่างๆ เช่น แบบพ้ืนราบและแบบแสดงระดับของทาง แบบแปลน
และรูปด้านข้างของอาคาร คัดลอกหรือเขียนแบบที่ต่างๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ 
รวมทั้งเขียนตัวอักษร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ 
สถาปัตยกรรม หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีด้วยความละเอียดแม่นย า 
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2.  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  2 
 

  2.1  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  2                 รหัสต าแหน่ง  201 
 

ชื่อต าแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การก ากับตรวจสอบ
โดยทั่วไป  หรือตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้าน
ใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆ  วิทยาศาสตร์   วิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือเศรษฐกิจ
และสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดท าทะเบียนยานพาหนะ  การโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา  
ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะท่ีช ารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  
การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารส าคัญของทางราชการ  เช่น  ทะเบียน
ประวัติข้าราชการ  ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ  การ
รวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ.  ก.ค.  หรือ  ก.ท.รับรอง 
ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้
เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
หรือ 
   2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ.  ก.ค. หรือ  ก.ท. รับรอง 
ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้
เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้  ความช านาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
   3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
   6.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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  2.2  ต าแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน  2                รหัสต าแหน่ง  202 
 

ชื่อต าแหน่ง     เจ้าพนักงานทะเบียน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการทะเบียนที่ค่อนข้างยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตาม
ค าสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการทะเบียนของเทศบาล  ท าหน้าที่ตรวจสอบ  
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราว  ด าเนินการเบื้องต้นในเรื่องการทะเบียนราษฎร   เข่น  การจัดท าทะเบียน
บ้าน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย  การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย  ตลอดจนการจัดท าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เป็นต้น  และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ  
การตลาด  การขาย  ภาษาต่างประเทศ  การจัดการ  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์  การเงิน  การธนาคาร  หรือทาง
อ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือ 
   2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรืออนุปริญญา  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทางบัญชี  พณิชยการ  
เลขานุการ  การตลาด  การขาย  ภาษาต่างประเทศ  การจัดการ บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ การเงิน  การธนาคาร  
หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ในงานการทะเบียนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ใ นการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
   3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
   6.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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  2.3  ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2             รหัสต าแหน่ง  203 
 

ชื่อต าแหน่ง     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถ หรือ
ความช านาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่
อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
   เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานให้บริการทางสาธารณสุข โดยให้บริการเยี่ยม
เยียน ตรวจสุขภาพร่างกาย ให้ค าแนะน าช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก และงานทันตสาธารณสุข 
การสุขาภิบาล กาบควบคุมป้องกันโรค หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ทางสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา เช่น ช่วยควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงาน  
รวบรวมสถิติและข้อมูลการเกิดโรคติดต่อ  หรือโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข สอบสวนภาวะการเกิดโรคใน
เบื้องต้น ติดตามและรายงานการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเชื้อส่งตรวจ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทย์แผนไทยซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก .ท.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   หรือ 
   2.  ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการสาธารณสุข  การพยาบาลซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือ 
   3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการแพทย์แผนไทยหรือทางอ่ืนที่ ก.ท.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
   6.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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  2.4  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  2                 รหัสต าแหน่ง  204 
 

ชื่อต าแหน่ง     เจ้าพนักงานพัสด ุ
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่งหรือแบบหรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  การจัดหา  
จัดซื้อ  ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือ  
เครื่องใช้ต่างๆ การท าทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด  
การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องก ล พาณิชยการ 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกลหรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 
   2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ  เทคนิคการตลาด 
การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ   วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล  หรือทางอ่ืนที่ ก .ท.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แก่
การปฏิบัติงานในหน้าที ่
   3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
   6.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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  2.5  ต าแหน่งนายช่างโยธา  2                   รหัสต าแหน่ง  205 
 

ชื่อต าแหน่ง     นายช่างโยธา 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่งหรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น การช่วย
ออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้าน ช่างโยธา การ
ให้ค าปรึกษาแนะน าที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน 
อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานส ารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านช่าง
โยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน ส ารวจหาข้อมูล
การจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ ค านวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ  ทางอ่ืนที่ 
ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 
   2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรม
ส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้
ในกาปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
   6.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
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  2.6  ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า  2                   รหัสต าแหน่ง  206 
 

ชื่อต าแหน่ง     นายช่างไฟฟ้า 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่งหรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้งและบ ารุงรักษา
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นย าและเทคนิคพอสมควร ช่วยค านวณ
รายการ และประมาณราคาในการด าเนินงานดังกล่าว รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่อง
เย็นและปรับอากาศ  อิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือ 
   2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น  และปรับ
อากาศ อิเล็กโทรนิกส์หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
   3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
   6.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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  2.7  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2        รหัสต าแหน่ง  207 
 

ชื่อต าแหน่ง     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติค่อนข้างยาก
ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่ง  ตามแบบ  หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ  ที่
จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความช านาญงานค่อนข้างสูง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป  ลดอันตรายและความ
เสียหายที่เกิดเพลิงไหม้  รักษาและบ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่  ป้องกันและบรรเทา
อันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  การฟ้ืนฟู
บูรณะสิ่งช ารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม  ตามแผนที่เทศบาลได้ก าหนดไว้  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิควิศวกรรม
โยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า  ช่างโยธา  ช่าง
ก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอ่ืนที่ ก .ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้ หรือ 
   2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรม
โยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ทางช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า  ช่างโยธา  ช่าง
ก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  หรือทางอ่ืนที่  ก .ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง งานธุรการทั่วไป และงานสารบรรณอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ละเอียด  แม่นย า 
   6.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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3.  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3 
 

  3.1  ต าแหน่งนิติกร  3                     รหัสต าแหน่ง  301 
 

ชื่อต าแหน่ง     นิติกร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น  ท าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ  เช่น  การร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเทศ
บัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  และ
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  การด าเนินการทางคดี  การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่ง  จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอ่ืนที่ ก .ท. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 ๑.  มีความรู้ในวิชากฎหมาย  และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 
 ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๓.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะ อย่าง
ยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น 
 ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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3.2  ต าแหน่งวิศวกรโยธา  3                     รหัสต าแหน่ง  302 
 

ชื่อต าแหน่ง     วิศวกรโยธา 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและผังเมือง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและค านวณ  พิจารณาการตรวจสอบ  ค้นคว้า  ทดสอบ  
วิเคราะห์และวิจัย  วางโครงการก่อสร้าง  ให้ค าปรึกษาแนะน าในงานวิศวกรรมโยธา   เช่น  อาคาร  โรงงาน
อุตสาหกรรม  ถนน  สะพาน  ท่าเทียบเรือ  อู่เรือหรือคานเรือ  ก าแพงคันดิน  โครงสร้างส าหรับรองรับถังน้ า  ถัง
น้ ามัน  ถังเก็บของไหล  อุโมงค์สาธารณะและส ารวจออกแบบ  วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการ
ผังเมืองเพ่ือวางโครงการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบคมนาคมและการขนส่ง  ประเภททางหลวง
เทศบาล  สนามบิน  ทางวิ่ง  สระว่ายน้ าสาธารณะ  งานผลิตน้ าประปา  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  
วิศวกรรมส ารวจ  หรือทางอ่ืนที่  ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. ) 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยกฎหมายเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ
ประเทศไทย 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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3.3  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  3                 รหัสต าแหน่ง  303 
 

ชื่อต าแหน่ง     นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี  ภายใต้การก ากับตรวจสอบใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือหลายอย่าง  เช่น  จัดท าฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของประจ าเดือน  
จัดท าประมาณการ  รายได้รายจ่ายประจ าปี  พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน  ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอน
และการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  วิเคราะห์  ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย  และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้  
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยเทศบาล และ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ
ประเทศไทย 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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3.4  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  3                    รหัสต าแหน่ง  304 
 

ชื่อต าแหน่ง     นักวิชาการพัสดุ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยุ่งยากพอสมควรตามค าแนะน า  
แนวทางคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมด  โดยปฏิบัติงานภายใต้การก ากับแนะน าหรือตรวจสอบงานบ้าง  
หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ  โดยจะได้รับค าแนะน าเป็นพิเศษในกรณีที่มีปัญหา  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  จัดหา  จัดซื้อ  ว่าจ้าง  ตรวจรับ  เก็บรักษา  ช่วยศึกษา  
ค้นคว้า  รายละเอียดต่างๆ  ของพัสดุ  เช่น  วิวัฒนาการ  คุณสมบัติ  ระบบราคา  การเสื่อมค่า  การสึกหรอ   
ประโยชน์ใช้สอย  ค่าบริการ  อะไหล่  การบ ารุงรักษา  ความแข็งแรงทนทาน  เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพ  ช่วย
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ  เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านพาณิชยศาสตร์
หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอ่ืนที่  ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 ๑.  มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๓.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย 
 ๔.  มีความสามารถในการส ารวจข้อมูล  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 ๕.  มีความรู้  ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 6.  มีความสามารถในการสื่อสาร  รับฟัง  และชี้แจงผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
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3.5  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  3                   รหัสต าแหน่ง  305 
 

ชื่อต าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานสังคม
สงเคราะห์ ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านต่างๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร 
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัยและการ
พัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา 
ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็นสรุปรายงาน 
และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสรมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ด าเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจน
แนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วม
ประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่จัดท าแผนและระบบ
สารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ 
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

    1.  มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย 
    4.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่ 
  5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
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3.6  ต าแหน่งสันทนาการ  3                     รหัสต าแหน่ง  306 
ชื่อต าแหน่ง     สันทนาการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานสันทนาการภายใต้การตรวจสอบ ก ากับของหัวหน้างาน และปฏิบัติ หน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพ่ือสุขภาพอนามัย กีฬาเพ่ือการแข่งขัน และกีฬา
เพ่ืออาชีพ 
   2.  ประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็ก และ
เยาวชนนอกระบบและเด็กเร่ร่อน 
   3.  ส ารวจข้อมูล สถิติเก่ียวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผลกิจกรรมเยาวชน 
   4.  บริหารงานศูนย์เยาวชน และบ ารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา 
   5.  ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 
ประเมินผล ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์อย่างมี
มาตรฐาน 
   6.  ประสานนโยบายและจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาล และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือคุ้มครอง 
พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
   7.  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   8.  รณรงค์ปลูกฝังแนวคิดในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน 
   9.  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา  
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
   10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิ
อ่ืนที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้  หรือคุณวุฒิ อ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2.  มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายจัดตั้งเทศบาลกฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์เยาวชน พ.ร.บ.ส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
   5.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
   6.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น งานสหกรณ์ งานเยาวชน การพัฒนาประชาธิปไตย  
ในโรงเรียน และแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน 
   7.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
   8.  มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก  ข 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลกุดประทาย 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 

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

 
   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล มีทั้งหมด 3 ภาค  โดยจะสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) 
ก่อน  แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครฯ มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) 
โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตาม
ระดับต าแหน่งดังนี้ 
   1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
     เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) ความสามารถในการสรุปตีความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 

     4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล
ต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
   1.2 วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
     เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การ
ตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือ
กลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
   1.3 วิชาความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
     เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
๔) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 
๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
๗) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
๘) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่สมัครสอบ
โดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 

 2.1 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 
   1) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
    (1) ความรู้ในทางงานบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
     - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

   2) ต าแหน่งช่างเขียนแบบ 
    (1) ความรู้ในทางงานเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 
     - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งช่างเขียนแบบ 
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 2.2 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
   1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
    (1) ความรู้ในทางธุรการ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
     - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 

   2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน 
    (1) ความรู้ในทางงานทะเบียนและบัตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 
     - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
     - พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประขาขน พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - กฎกระทรวงก าหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547 
     - กฎกระทรวงก าหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2547 
     - กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ.2550 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน 
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   3) ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
    (1) ความรู้ในทางงานสาธารณสุขชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
 

   4) ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสด ุ
    (1) ความรู้ในทางงานการจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2542 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

   5) ต าแหน่งนายช่างโยธา 
    (1) ความรู้ในทางงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2418 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
     - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งนายช่างโยธา 
 

   6) ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า 
    (1) ความรู้ในทางงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2418 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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     - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2508  
     - พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า 
 

   7) ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (1) ความรู้ในทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2508  
     - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ.2538 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
     - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 2.3 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 
   1) ต าแหน่งนิติกร 
    (1) ความรู้ในทางงานนิติการ กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
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     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
     - ประมวลกฎหมายอาณา 
     - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
     - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ                        

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
     - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 

การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 

     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งนิติกร 
 

   2) ต าแหน่งวิศวกรโยธา 
    (1) ความรู้ในทางงานโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2418 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542  
     - พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
     - กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์  ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ 
     - การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งวิศวกรโยธา 
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   3) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
    (1) ความรู้ในทางงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม      
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2543 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 

   4) ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
    (1) ความรู้ในทางงานการจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2542 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
 

   5) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
    (1) ความรู้ในทางงานนักวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
     - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
     - พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
     - กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 
     - กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546 
     - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
     - การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
     - มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

   6) ต าแหน่งสันทนาการ 
    (1) ความรู้ในทางงานสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

http://www.onec.go.th/cms/admin/admin_cat/Content/uploaded/Act/acteng/01/0101-i-510331.pdf
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     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
     - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งสันทนาการ 
 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
สอบ 
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