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๓. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสอบ 
      ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม  ดงันี ้

(๑)  มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ตํ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓)  เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย    อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข      

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
       (๔)  ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง 
       (๕)  ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไร้ความสามารถ  หรือ จิตฟ่ันเฟือน   

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด  ดงัน้ี 
(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อ  หรือในระยะท่ีปรากฏอาการ  เป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 

   (ข)  วณัโรคในระยะอนัตราย 
   (ค)  โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการ  เป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
   (จ)  โรคพิษสุราเร้ือรัง 

(๖)  ไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกสัง่ใหพ้กัราชการ  หรือถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนตาม มาตรฐาน         
ทัว่ไป  หรือ   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานเทศบาล    ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  หรือกฎหมายอ่ืน 
        (๗)  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 
        (๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือ 
         (๙)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
      (๑๐)  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจ้าํคุกเพราะกระทาํความผดิอาญา  
เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
      (๑๑)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
      (๑๒) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  หรือปลดออก เพราะกระทาํผดิวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป 
หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานเทศบาล  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๓) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก   เพราะกระทาํผดิวินยัตามมาตรฐานทัว่ไปหรือหลกัเกณฑแ์ละ 
วธีิการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานเทศบาล  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (๑๔) ไม่เป็นผูเ้คยกระทาํการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ 
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     (๑๕)  พระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมคัรสอบ   และไม่อาจใหเ้ขา้สอบไดท้ั้งน้ี 
ตามหนงัสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี  นว ๘๙/๒๕๐๑   ลงวนัท่ี  ๒๗   มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตาม
ขอ้ความในขอ้  ๕  ของคาํสัง่มหาเถรสมาคม  ลงวนัท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 
       ๓.๒   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
    ผูส้มคัรสอบตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง  ตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดเก่ียวกบัการรับสมคัร 
แนบทา้ยประกาศน้ี  ครบถว้นอยูก่่อนหรือในวนัสุดทา้ยท่ีรับสมคัร   คือ  วนัท่ี  ๓  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๔. อตัราเงินเดอืนทีจ่ะได้รับ 
     ผูส้อบแข่งขนัไดท่ี้ไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งจะไดรั้บเงินเดือน   ดงัน้ี 
      ๔.๑  ตําแหน่งสายงานทีเ่ร่ิมต้นจาก  ระดับ  ๑ – ๒ 
  ๔.๑.๑  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) อตัราเงินเดือน  ๖,๐๕๐  บาท   หรือตามท่ี  ก.ท. กาํหนด 
  ๔.๑.๒ ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลกัสูตร  ๒  ปี  ต่อจาก 
ประกาศนียบตัรมธัยมตอนปลายหรือเทียบเท่า  อตัราเงินเดือน  ๖,๘๐๐  บาท  หรือตามท่ี  ก.ท. กาํหนด 
  ๔.๑.๓ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลกัสูตร  ๓  ปี  ต่อจาก 
ประกาศนียบตัรมธัยมตอนปลายหรือเทียบเท่า  อตัราเงินเดือน  ๗,๔๖๐  บาท  หรือตามท่ี  ก.ท.  กาํหนด 
     ๔.๒  ตําแหน่งสายงานทีเ่ร่ิมต้นจาก  ระดับ  ๓ 
  ๔.๒.๑ ปริญญาตรีท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่   ๔  ปี  ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัร 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  อตัราเงินเดือน  ๘,๓๔๐  บาท  หรือตามท่ี  ก.ท.  กาํหนด 
  ๔.๒.๒ ปริญญาตรีท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่   ๕  ปี  ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัร 
มธัยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาท่ี  ก.พ. กาํหนดใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามหลกัสูตร  ๕  ปี  อตัราเงินเดือน 
๙,๑๔๐  บาท   หรือตามท่ี  ก.ท. กาํหนด 
 ๕.  การรับสมัครสอบ 
        ๕.๑  วนั  เวลา  และสถานทีรั่บสมัครสอบ 
    ใหผู้ท่ี้มีความประสงคจ์ะสมคัรสอบคดัเลือก   ขอและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้   สาํนกังาน 
เทศบาลตาํบลสระโบสถ ์ อาํเภอสระโบสถ ์ จงัหวดัลพบุรี     ตั้งแต่วนัท่ี  ๑๒  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึง  วนัท่ี  
๓  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   ในวนัและเวลาราชการ   หรือขอทราบรายละเอียดไดท่ี้   สาํนกังานเทศบาลตาํบล
สระโบสถ ์ หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๓๖-๔๓๙๑๐๗  หรือ  ทาง  Facebook สาํนกังานเทศบาลตาํบลสระโบสถ ์
        ๕.๒  ค่าธรรมเนียมสอบ 
      ผูส้มคัรสอบตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ  ดงัน้ี 
      ตาํแหน่งสายงานท่ีเร่ิมตน้จาก  ระดบั  ๑-๒  ตาํแหน่งละ  ๑๐๐  บาท 
      ตาํแหน่งสายงานท่ีเร่ิมตน้จาก  ระดบั  ๓      ตาํแหน่งละ  ๒๐๐  บาท 
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        ๕.๓   เอกสารและหลกัฐานท่ีจะตอ้งนาํมายืน่ในการสมคัรสอบ 
     (๑)  หนงัสือรับรองจากโรงเรียน/สภามหาวิทยาลยั/ วิทยาลยั  หรือสาํเนาใบประกาศนียบตัร 
                                      ปริญญาบตัร  พร้อมฉบบัจริง จาํนวน  ๑  ฉบบั 
      (๒) สาํเนาระเบียบแสดงผลการเรียนฉบบัภาษาไทย  พร้อมฉบบัจริง   จาํนวน  ๑  ฉบบั 
      (๓) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แวน่ตาดาํ  ขนาด  ๓ X  ๔  ซม.  ถ่ายคร้ังเดียวกนั 
                                       และถ่ายมาแลว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร)  จาํนวน  ๓  รูป 
      (๔)  สาํเนาทะเบียนบา้น  พร้อมฉบบัจริง    จาํนวน  ๑  ฉบบั 
      (๕)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  พร้อมฉบบัจริง  จาํนวน  ๑  ฉบบั 
      (๖)  ใบรับรองแพทยท่ี์แสดงวา่ไม่เป็นโรคท่ีตอ้งหา้ม  ออกใหไ้ม่เกิน  ๑  เดือน  นบัถึงวนัท่ีสมคัร 
                                       ฉบบัจริง  จาํนวน  ๑  ฉบบั 
      (๗)  หนงัสืออนุญาตใหส้มคัรสอบจากผูบ้งัคบับญัชา   (กรณีเป็นขา้ราชการ,พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน) 
      (๘)  หลกัฐานอ่ืนๆเช่นใบเปล่ียนช่ือตวั  ช่ือสกลุ  ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสาํเนา  จาํนวน ๑ ฉบบั 
      (๙)  ผูส้มคัรตอ้งรับรองวา่ตนเองเป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปตรงตามประกาศรับสมคัรสอบหากปรากฏ 
                                      ภายหลงัวา่ผูส้มคัรสอบรายใด มีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีกาํหนดไวใ้นการรับสมคัรสอบแข่งขนั    
                                      แลว้ใหถื้อวา่ผูส้มคัรสอบรายนั้นขาดคุณสมบติัในการสมคัรสอบและไม่มีสิทธิไดรั้บการบรรจุ   
                                      และแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้
  ทั้งน้ี  ในสาํเนาเอกสารหลกัฐานทุกฉบบั  ใหผู้ส้มคัรเขียนคาํรับรองวา่   สาํเนาถูกตอ้งและลงช่ือ  วนัท่ี  
กาํกบัไวท่ี้มุมบนดา้นขวาทุกหนา้ของเอกสาร 
 ๖. เงื่อนไขการรับสมัคร 
      ๖.๑  ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูมี้วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งของผูมี้สิทธิสมคัร
สอบ  ในขอ้  ๓.๒  โดยตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาและไดรั้บการอนุมติัจากผูอ้นุมติั  ภายในวนัปิดรับสมคัรสอบ  คือ
วนัท่ี  ๓  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งน้ี  การสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  ซ่ึงประกาศนียบตัร(หรือปริญญาบตัร)
ของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกบัการสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
      ๖.๒  ผูส้มคัรสอบตอ้งเลือก สมคัรในตาํแหน่งสายงานท่ีเร่ิมตน้ ระดบั  ๑-๒ หรือสายงานท่ีเร่ิมตน้ ระดบั ๓ 
เพียงระดบัเดียวและสมคัรสอบไดเ้พยีง  ๑  ตาํแหน่งเท่านั้น  เม่ือสมคัรแลว้จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงไม่ได ้
      ๖.๓  ผูส้มคัรสอบจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปและ
คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง  และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมคัรพร้อม
ทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้น 
       ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งสําหรับตาํแหน่งท่ีสมคัร  อนัเป็นผลทาํให้ผูส้มคัรไม่มีสิทธิสมคัรตามประกาศรับสมคัร
ดงักล่าว  หากตรวจสอบพบเม่ือใด  ใหถื้อว่าการรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการสอบคร้ังน้ีเป็นโมฆะสาํหรับผูน้ั้นตั้งแต่
ตน้  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัลกัษณะงานทีป่ฏิบัติของตําแหน่งทีรั่บสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขนัเพือ่บรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตําบลสระโบสถ์ 
******************************************* 

 
ช่ือตาํแหน่ง          เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล ๑ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานขัน้ต้นเก่ียวกับการบนัทึกข้อมูลลงในบตัร  หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจาน
แม่เหล็ก  เพ่ือใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในลกัษณะท่ีไม่ยากภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคําสัง่  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตัท่ีิมีอยูอ่ยา่งแน่ชดัหรือละเอียดถ่ีถ้วน  และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
     แยกประเภทเอกสารข้อมลูให้ตรงกบัชนิดของบตัรท่ีได้วางรูปไว้แล้ว  หรือให้ตรงกบักระดาษเทปหรือเทป 

แมเ่หลก็  หรือจานแมเ่หลก็ท่ีจําแนกไว้แล้ว  บนัทกึข้อมลูลงในบตัร  หรือเทปหรือจานแมเ่หลก็เพ่ือใช้กบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  โดยใช้เคร่ืองเจาะหรือเคร่ืองบนัทกึ  และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
            ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไมต่ํ่ากวา่นีท้กุสาขาท่ี ก.ท.  ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึง่ 

ศกึษาวชิาคอมพิวเตอร์ ไมน้่อยกวา่ ๖ หน่วยกิต และมีความสามารถใน การบนัทกึข้อมลูภาษาไทยไมน้่อยกวา่นาทีละ 
๔๒  คํา และภาษาองักฤษไมน้่อยกวา่นาทีละ  ๓๐ คํา 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ในการใช้เคร่ืองเจาะหรือเคร่ืองบนัทกึข้อมลูอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 

 ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล  กฎหมาย  กฎ   
                             ระเบียบและข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
  ๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานธุรการและงานสารบรรณอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิ
                             หน้าท่ี 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
  ๕.  มีความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความละเอียดแมน่ยํา 
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ความสามารถ  ดงัตอ่ไปนี ้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน) 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานสารบรรณ  ความรู้ด้านการพิมพ์เอกสาร  หนงัสือราชการ  การบนัทกึข้อมลูลงใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนัทกึข้อมลูลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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ช่ือตาํแหน่ง           เจ้าหน้าที่พสัดุ ๑ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตังิานขัน้ต้นเก่ียวกบัการพสัดท่ีุไมย่าก  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคําสัง่
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบตัท่ีิมีอยูอ่ยา่งแน่ชดัหรือละเอียดถ่ีถ้วน  และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ลงบญัชีและทะเบียนพสัด ุ ตรวจสอบใบสําคญัช่วยเก็บและจา่ยพสัดคุรุภณัฑ์  อปุกรณ์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ตา่ง  ๆ   เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลกัฐานการเบกิจ่ายพสัดคุรุภณัฑ์  และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้ ทางบญัชี  พณิชยการ  เลขานกุาร  การตลาด  
การขาย  บริหารธุรกิจ  การจดัการทัว่ไป  ช่างโยธา  ช่างเคร่ืองกล  ช่างก่อสร้าง  ชา่งเคร่ืองยนต์  ช่างกลโรงงาน  หรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบังานพสัดอุยา่งเหมาะสม 

แก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยเทศบาล  กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหาร 

ราชการแผน่ดนิกฎหมายวา่ด้วยระเบียบพนกังานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบัอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข้อง  และใช้ปฏิบตังิานในหน้าท่ี 

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานธุรการ  และงานสารบรรณอยา่งเหมาะสม 
แก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๕. มีความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความละเอียดแมน่ยํา 

หลกัสตูรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหนง่ 
  ทดสอบความรู้ความสามารถ  ดงัตอ่ไปนี ้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน       (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั  การลงบญัชีและทะเบียนพสัด ุ ตรวจสอบใบสําคญั  ช่วยเก็บและจ่ายพสัดคุรุภณัฑ์การ
ตรวจสอบอปุกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ตา่งๆ การเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลกัฐานการเบกิจ่ายพสัดคุรุภณัฑ์ 
 
 
 



 
 

 - ๘ - 
 
 
ช่ือตาํแหน่ง            เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ 
 

ตาํแหน่งประเภท          ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตังิานขัน้ต้นเก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไมย่าก ภายใต้การกบัการตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด  หรือตามคําสัง่  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบตัท่ีิมีอยูอ่ยา่งแน่ชดั หรือรายละเอียดถ่ีถ้วนและปฏิบตัหิน้าท่ี
อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  รับ ส่ง  ลงทะเบียน  แยกประเภท  และจดัส่งหนงัสือเอกสารให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก็บและค้นหา  
หนงัสือ  กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนงัสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถกูต้องของตวัเลขและตวัหนงัสือพิมพ์และคดั
สําเนาหนังสือเอกสาร  ตรวจเอกสารหลกัฐานและคดัลอกลงรายการต่าง ช่วยจัดหา และดุแลรักษาเบิกจ่ายพสัดุ
ครุภัณฑ์  ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยบันทึกย่อเร่ืองช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเร่ืองสถานท่ี วัสด ุ 
อปุกรณ์ ช่วยตดิตอ่  อํานวยความสะดวก  และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นีท้กุสาขาท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองซึง่ศกึษา
วิชาคอมพิวเตอร์มาไมน้่อยกวา่ ๖ หน่วยกิต  หรือผา่นการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบนัการศกึษา
ของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหนว่ยงานของรัฐท่ีมีระยะเวลาการฝึกอบรมไมน้่อยกวา่  ๑๒  
ชัว่โมง  
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้  ความชํานาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยเทศบาล กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ  

กฎหมายวา่ด้วยระเบียบพนกังานเทศบาล และกฎหมาย กก ระเบียบ และข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานธุรการและงานสารบรรณอยา่งเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๕. มีความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความละเอียดแมน่ยํา 

 
 



 
 
 
      - ๙ - 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้   โดยวิธีการสอบข้อเขียน       ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณ  เช่น ร่างโต้ตอบ  บนัทึก ย่อเร่ือง การรวบรวมข้อมลูและ
สถิติ  การเก็บรักษา  การจดั ทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธ์ิ  การติดตามให้มีการซ่อมบํารุงรักษา  การ
ซอ่มแซมตามกําหนดเวลาท่ีฝ่ายเทคนิคกําหนดไว้  การจําหน่ายยานพาหนะท่ีชํารุดเส่ือมสภาพและการเบิกจ่ายพสัดุ
ทางช่างการตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสําคญัของทางราชการ เช่น ทะเบียน
ประวตั ิพนกังานสว่นตําบล ทะเบียนท่ีเก่ียวกบัการค้าและอตุสาหกรรม งานทะเบียนเอกสารเก่ียวกบัสิทธิ ตา่ง ๆ การ
รวบรวมข้อมลูหรือจดัเตรียมเอกสารและจดบนัทกึรายงานการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 - ๑๐ - 
 
 
ช่ือตาํแหน่ง    เจ้าหน้าที่การเงนิและบัญชี ๑ 

 

ตาํแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตังิานขัน้ต้นเก่ียวกบังานการเงินและบญัชีท่ีไมย่าก  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือ
ตามคําสัง่หรือแนวทางท่ีปฏิบตัท่ีิมีอยูอ่ยา่งแน่ชดัหรือละเอียดถ่ีถ้วนและปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ตรวจสอบใบสําคญัท่ีไมมี่ปัญหาหรือกฎระเบียบท่ีชดัแจ้งอยูแ่ล้วลงทะเบียนและเก็บรักษาหลกัฐาน
และเอกสารเก่ียวกบัการเงินและบญัชีคดัแยกประเภทใบสําคญั เขียนใบเสร็จรับเงิน  ทําใบเบกิ  และใบนําสง่เงิน  ช่วย
ทําฎีกาเบกิเงิน ชว่ยนําเงินฝากและเบกิเงินจากธนาคารช่วยตรวจนบัและรับจ่ายเงินสดและสิง่แทนตวัเงินช่วยรวบรวม
รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัทํางบประมาณ  และการขออนมุตัเิบกิเงินงบประมาณช่วยทําบญัชีบางประเภท  บญัชีรับ
จ่ายเงิน  บญัชีพสัด ุ เป็นต้น  และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้  ทางบญัชี   พาณิชยการ   เลขานกุาร 
บริหารธุรกิจ การจดัการทัว่ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจดัการทัว่ไป ต้องมีการศกึษาวิชาบญัชีมาไมน้่อยกวา่ 
6 หนว่ยกิต)หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ นีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในวิชาการบญัชีอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยเทศบาล และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและ 

ข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๔. มีความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความละเอียดแมน่ยํา 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ความสามารถ   ดงัต่อไปนี ้โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ( คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน )
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานการเงิน และบญัชี  การรวบรวมรายละเอียดตา่ง ๆ เพ่ือประกอบการจดัทํางบประมาณ
ประจําปี การทําฎีกาเบิกเงิน การทําบญัชีเงินสดประจําวนั การทําบญัชีเงินฝากธนาคาร  การทําบญัชีแยกประเภท  
การตรวจสอบใบสําคญัหมวดรายจ่าย  การตรวจทานงบใบสําคญัท่ีไมมี่ปัญหา  การทํารายงานการเงินประจําเดือน 



 
 

 - ๑๑ - 
 
ช่ือตาํแหน่ง              ช่างโยธา ๑ 
 

ตาํแหน่งประเภท             ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานขัน้ต้นเก่ียวกับงานช่างโยธาท่ีไม่ยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตาม
คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบตัท่ีิมีอยูอ่ยา่งแน่ชดัหรือละเอียดถ่ีถ้วน และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ช่วยปฏิบตัิงานด้านช่างโยธาเก่ียวกบัการช่วยออกแบบการควบคมุการก่อสร้างและบํารุงรักษาด้าน
ช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ทางสะพาน ท่อระบายนํา้ช่องนํา้ อาคาร อโุมงค์ เข่ือน 
อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน เป็นต้น ช่วยปฏิบตัิงานสํารวจต่าง ๆ เก่ียวกบังานช่าง
โยธา เช่น สํารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวสัด ุสํารวจข้อมลูการจราจร สํารวจทางอทุกวิทยา สํารวจ
ทางอตุนิุยมวิทยา คดัลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามญัช่วยซ่อมสร้างวสัดคุรุภณัฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์
ในการสํารวจและทดลองทกุชนิดให้ได้มาตรฐานและปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้   ทางช่างก่อสร้าง , ช่างสํารวจ ,  ช่างโยธา
สถาปัตยกรรม, เทคนิควิศวกรรมโยธา  ,เทคนิควิศวกรรมสํารวจ , เทคนิคสถาปัตยกรรม  หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดวา่
ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยเทศบาล กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ  

กฎหมายวา่ด้วยระเบียบพนกังานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานธุรการและงานสารบรรณอยา่งเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๕. มีความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความละเอียดแมน่ยํา 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้   โดยวิธีการสอบข้อเขียน     ( คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน )
มีความรู้ความเข้าใจ ด้านช่างโยธาเก่ียวกบัการช่วยออกแบบการควบคมุการก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านช่างโยธา 
การวางโครงการก่อสร้าง  ทางสะพาน  ท่อระบายนํา้  ช่องนํา้   อาคาร  อโุมงค์  เข่ือน  อาคารชลประทาน  อาคารการ
ประปา  ฯ  ปฏิบตังิานสํารวจตา่ง ๆ คดัลอกแบบ  เขียนแบบ   คํานวณสามญั   ช่วยซอ่มสร้างวสัดคุรุภณัฑ์ 



 
 

 - ๑๒ - 
 
ช่ือตาํแหน่ง           เจ้าพนักงานทะเบียน  ๒ 
 

ตาํแหน่งประเภท        ทั่วไป 
  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานขัน้ต้นเก่ียวกบังานการทะเบียนท่ีคอ่นข้างยาก  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไปหรือตาม
คําสัง่  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูอ่ยา่งกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ
  เป็นเจ้าหน้าท่ีขัน้ต้นปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเก่ียวกบังานการทะเบียนของเทศบาลทําหน้าท่ีตรวจสอบ  
และปฏิบติังานเก่ียวกบัการรับเร่ืองราว   ดําเนินการเบือ้งต้นในเร่ืองการทะเบียนราษฎร   เช่น   การจดัทําทะเบียนบ้าน  
ทะเบียนคนเกิด    ทะเบียนคนตาย    การรับแจ้งย้ายท่ีอยู่อาศยั   ตลอดจนการจดัทําทะเบียนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้และบญัชี
รายช่ือผู้ มีสทิธิเลอืกตัง้  เป็นต้น  และปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
  ๑.  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้  ทางบญัชี   พณิชยการ   เลขานกุาร  
การตลาด   การขาย   ภาษาตา่งประเทศ   การจดัการ   บริหารธรุกิจ   คอมพิวเตอร์   การเงิน  การธนาคาร  หรือทางอ่ืนท่ี 
ก.ท. กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ 

๒.  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  หรืออนปุริญญา  หรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้ทางบญัชี  พณิชยการ   
เลขานกุาร   การตลาด   การขาย   ภาษาตา่งประเทศ   การจดัการ   บริหารธรุกิจ  คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร  หรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหน่งนีไ้ด้  
ความรู้ความสามารที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ในงานการทะเบียนอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยเทศบาล  กฎหมายวา่ด้วยระเบียบพนกังานเทศบาล
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน   และกฎหมาย   กฎ   ระเบียบ   และข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบติังานใน
หน้าท่ี 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธรุการและงานสารบรรณอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังาน
ในหน้าท่ี  
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 
  ๕. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแมน่ยํา 
  ๖. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเก่ียวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ 



 
 - ๑๓ - 

 
หลักสูตรและวธีิการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 

ทดสอบความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้    โดยวิธีการสอบข้อเขียน    ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ) 
มีความรู้ความเข้าใจ    เก่ียวกับงานการทะเบียนของเทศบาลทําหน้าท่ีตรวจสอบ    และปฏิบติังานเก่ียวกับเร่ืองราว 
ดําเนินการเบือ้งต้นในเร่ืองการทะเบียนราษฎร  การจดัทําทะเบียนบ้าน  ทะเบียนคนตาย  ทะเบียนคนเกิด  การรับแจ้ง
ย้ายท่ีอยูอ่าศยั  ตลอดจนการจดัทําทะเบียนผู้ มีสทิธิเลอืกตัง้ และบญัชีรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเลอืกตัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๔ - 
 

ช่ือตาํแหน่ง              เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ๒ 
 

ตาํแหน่งประเภท    ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนท่ีค่อนข้างยากภายใต้
การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป  หรือตามคําสัง่  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบตัิอย่างกว้าง ๆ และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตังิานท่ีคอ่นข้างยากเก่ียวกบัการพิจารณาแบบแสดงรายการ  คําร้อง  คําขอคําอทุธรณ์หลกัฐาน
แสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน  หรือรายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประเมินภาษีตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบ
เร่ือง ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ คํานวณภาณี  ค่าปรับเงินเพิ่ม  แจ้งการผลประเมิน  คําชีข้าดการอทุธรณ์ชีแ้จงให้
เหตผุลและเสนอความเห็นเก่ียวกับการจดัเก็บภาษีอากร  เช่น  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท้องท่ี  ภาษีป้าย  
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตควบคมุ  กิจการค้าค่าธรรมเนียมใบอนญุาตควบคมุการแตง่ผม  ค่าธรรมเนียม  ใบอนญุาต
การทํานํา้แข็งเพ่ือการค้าค่าธรรมเนียมใบอนญุาตตัง้ตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติทําการโฆษณา  และใช้
เคร่ืองขยายเสียง    ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค    คา่ธรรมเนียมเก็บขยะมลูฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกลูมลูฝอย
คา่ธรรมเนียมควบคมุการก่อสร้างอาคาร    คา่ธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร์  คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามเทศ
บญัญัติ  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบญัญัติ  ค่าอากรการฆ่าสตัว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว์  ค่าธรรมเนียม
โรงพกัสตัว์  คา่รับจ้างฆา่สตัว์  คา่เช่าอาคารพาณิชย์  คา่เช่าโรงมหรสพคา่เช่าตลาดสด  คา่เช่าแผงลอย  คา่ท่ีวางขาย
ของในท่ีสาธารณะ  ดอกเบีย้เงินฝากกองทนุส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  ค่าจําหน่วยเวชภณัฑ์  คํา
ร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าและค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  รับเงินหรือควบคมุการรับเงินโดยใกล้ชิด  
ควบคมุหรือจดัทําทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลกัและเร่ืองของผู้ เสียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืน  สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ และรายได้อ่ืนค้างชําระ  ควบคมุหรือดําเนินงาน
เก่ียวกบัการรวบรวมข้อมลูเพ่ือจดัทํารายงานและปฏิบตัหิน้าท่ีเก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
๑.  ได้รับประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้ ทางบญัชี  พาณิชยการ  เลขานกุาร 

การตลาด    การขาย   การธนาคาร   และธุรกิจการเงิน   การจดัการ   การบริหารธุรกิจ   คอมพวิเตอร์    หรือทางอ่ืนท่ี 
ก.ท. กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ หรือ 

๒.  ได้รับประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นีท้างบญัชี  พาณิชยการ   เลขานกุาร  
การตลาด  การขาย  การธนาคาร  และธุรกิจการเงิน   การจดัการ  การบริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์  หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. 
กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นีไ้ด้  
 
 
 



 
 - ๑๕ - 

 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในการจดัรายได้ของเทศบาลอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการ 

ปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานธุรการและงานสารบรรณอยา่งเหมาะสมแก่การ

ปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๔. มีความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความละเอียดแมน่ยํา 
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้     โดยวิธีการสอบข้อเขียน     ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการคําร้อง  คําขอ คําอุทธรณ์หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สนิ เพ่ือประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบเร่ือง  ตรวจสอบรายละเอียดตา่ง ๆ คํานวณภาษี  
คา่ปรับเงินเพิ่ม  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เทศบาล และกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตัิงาน
ในหน้าท่ี และงานธุรการ งานสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                     - ๑๖ - 
 

ช่ือตาํแหน่ง          นายช่างโยธา ๒ 
 

ตาํแหน่งประเภท         ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตังิานขัน้ต้นเก่ียวกบังานช่างโยธา ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตามคําสัง่หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบตัท่ีิมีอยูอ่ยา่งกว้าง ๆ และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  เป็นเจ้าหน้าท่ีขัน้ต้นปฏิบตัิงานท่ีคอ่นข้างยากเก่ียวกบังานช่างโยธาตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น การ
ช่วยออกแบบ การควบคมุ การก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้าน ช่างโยธา 
การให้คําปรึกษาแนะนําท่ีเก่ียวกบังานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องนํา้ อาคาร อโุมงค์ เข่ือน อาคารชลประทาน 
อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เป็นต้น ปฏิบตัิงานสํารวจต่าง ๆ เก่ียวกบังานด้านช่าง
โยธา เช่น สํารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวสัด ุทดลองหาคณุสมบตัิของดิน สํารวจหาข้อมลูการจราจร 
สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คดัลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ในการสํารวจ ทดลองทกุชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้ ทางเทคนิค  วิศวกรรมโยธาเทคนิค 
วิศวกรรมสํารวจ  เทคนิคสถาปัตยกรรม   สถาปัตยกรรม   ช่างก่อสร้าง   ชา่งสํารวจช่างโยธา   ก่อสร้าง หรือ  ทางอ่ืน
ท่ี ก.ท.กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

๒. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู หรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิค 
วิศวกรรมสํารวจ  เทคนิคสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างสํารวจ  ชา่งโยธา  ก่อสร้าง  หรือทางอ่ืนท่ี 
ก.ท.กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยเทศบาล กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ  

กฎหมายวา่ด้วยระเบียบพนกังานเทศบาล พระราชบญัญตัเิทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้
ในกาปฏิบตังิานในหน้าท่ี 

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานธุรการและงานสารบรรณอยา่งเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบตังิานในหน้าท่ี 

๔.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๕.มีความสามารถในการให้คําแนะนําเก่ียวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบตังิานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ 
๖.มีความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความละเอียดแมน่ยํา 
 



 
  - ๑๗ - 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้    โดยวิธีการสอบข้อเขียน      (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
มีความรู้ความเข้าใจ  การออกแบบ  การควบคมุการก่อสร้างและบํารุงรักษาด้านช่างโยธา  การวางโครงการก่อสร้าง
ในงานด้านช่างโยธา  การให้คําปรึกษาแนะนําท่ีเก่ียวกับงานด้านโยธา  เช่น  ทางสะพาน  ช่องนํา้  อาคาร  อโุมงค์
เข่ือน  อาคารชลประทาน  อาคารการประปา  ท่าเทียบเรือ  สนามบนิ  และสิง่ก่อสร้างอ่ืน ๆ เป็นต้น  ปฏิบตังิานสํารวจ
ตา่งๆ เก่ียวกบังานด้านช่างโยธา  เช่น  สํารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง  สํารวจและทดลองวสัด ุ ทดลองหาคณุสมบตัิของ
ดิน  สํารวจข้อมูลการจราจร  สํารวจทางอุทกวิทยา  สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา  คดัลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณ
สามญั  ซอ่มสร้างวสัด ุ ครุภณัฑ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ในการสํารวจ  ทดลองทกุชนิดให้ได้มาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         - ๑๘ - 
 

ช่ือตาํแหน่ง       เจ้าพนักงานการคลัง ๒ 
 

ตาํแหน่งประเภท     ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตังิานเก่ียวกบัการคลงัของเทศบาลท่ีคอ่นข้างยาก  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป  หรือ
ตามคําสัง่  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบตัท่ีิมีอยูอ่ยา่งกว้าง ๆ และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ตรวจรายละเอียดของฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาใบนําสง่เงินและเอกสารการคลงัอ่ืน  เช่น  ตรวจ
พิจารณาเหตผุลความจําเป็นในการเบิกจ่าย  จํานวนเงิน  งบประมาณคงเหลือและความถกูต้องครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานอ่ืน ๆ การจดัลําดบัเอกสารประกอบฎีกา  ตรวจจํานวนเงินประจํางวดหรือเงินจดัสรร  ตรวจความถกูต้องของ
บญัชีถือจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้างตรวจเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการขอรับบําเหน็จบํานาญ  เงินทดแทน  เงินทําขวญั  
เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ตามสิทธิและเงินประเภทอ่ืนในลกัษณะเดียวกนัท่ีมีปัญหา  คํานวณเวลาราชการและยอดเงินท่ี
จะต้องจ่าย  เก็บฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา  เอกสารและหลกัฐานการขอรับเงิน  หลกัฐานการรับเงิน  จัดทํา
ทะเบียนคมุงบประมาณ  ทะเบียนเงินยืม  ทะเบียนคมุการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ  ทะเบียนเงินมดัจําประกนัสญัญา
และเงินช่วยเหลือตา่ง ๆ ฯลฯ  รับผิดชอบและจดัทําฎีกาเบิกเงิน  จดัทํารายงานการเงินและรายงานตา่ง ๆ ตรวจสอบ
เร่ืองราวการขออนมุตัิเงินยืมทดรองจ่าย  เงินยืมสะสม  ตลอดจนการเสนอเร่ืองราวเพ่ือเร่งรัดติดตามทวงถามเงินยืม
ค้างจ่าย  การตัง้งบประมาณชดใช้เงินยืม  เงินสะสม  การขอกู้ เงิน  ตรวจรับหลักฐานการคํา้ประกันสัญญาจ้าง  
สญัญาซือ้  ขาย  ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี  ร่างหนังสือโต้ตอบเก่ียวกับงานในหน้าท่ี  ตอบ
ปัญหาข้อหารือเก่ียวกบัระเบียบปฏิบตัิต่าง ๆ ของหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  เป็นต้น  และปฏิบตัิหน้าท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
๑. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้  ทางการบญัชี   เลขานกุาร   เทคนิค 

การตลาด  การธนาคาร  ธุรกิจการเงิน  พาณิชยการ  การขาย  การจดัการ  การบริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ   

๒. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้  ทางการบญัชี   เลขานกุาร   เทคนิค
การตลาด  การธนาคาร   ธุรกิจการเงิน  พาณิชยการ  การขาย  การจดัการ  การบริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือ
ทางอ่ืนท่ี  ก.ท. กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
 
 
 
 



 
 - ๑๙ - 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในงานการคลงัของเทศบาลอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยเทศบาล   กฎ    ระเบียบและข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ 

ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ี         
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานธุรการ  งานสารบรรณและงานการคลงัอยา่งเหมาะสม 

แก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๕. มีความสามารถในการปฏิบตังิานในหน้าท่ีด้วยความละเอียดแมน่ยํา 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ความสามารถดงัต่อไปนี ้    โดยวิธีการสอบข้อเขียน   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความรู้ความสามารถในการตรวจรายละเอียดฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาใบนําส่งเงินและเอกสารการคลงัอ่ืน 
จดัทําฎีกาเบิกเงิน   จดัทํารายงานการเงินและรายงานต่าง ๆ   ตรวจสอบเร่ืองราวการขออนุมตัิเงินยืม   ทดรองจ่าย 
เงินยืมสะสม    การตัง้งบประมาณชดใช้เงินยืมเงินสะสม   การขอกู้ เงิน   ตรวจรับหลกัฐานคํา้ประกนัสญัญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  - ๒๐ - 
 

ช่ือตาํแหน่ง       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ 
 

ตาํแหน่งประเภท              ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตังิานขัน้ต้นเก่ียวกบัการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดและ
ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้นทําหน้าท่ีช่วยศกึษา  วิเคราะห์  วิจยั  ประสานแผน  ประมวลแผนเพ่ือเสนอแนะ
เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จดัทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมืองการบริหาร  หรือความมัน่คงของ
ประเทศ  ทัง้นี ้ อาจเป็นนโยบาย  แผนงานเทศบาล  แผนงานเมืองพทัยาแผนงานจงัหวดั  และโครงการระดบัชาต ิ 
หรือระดบัจงัหวดัแล้วแตก่รณี  และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้  ทางสงัคมศาสตร์    การวางแผน   วิจยัทางสงัคมศาสตร์  
รัฐศาสตร์    เศรษฐศาสตร์    หรือทางอ่ืนท่ี  ก.ท.  กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในวิชาการวิจยัทางสงัคมศาสตร์  การวางแผนและการบริหารอยา่งเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
  ๒.  มีความรู้    ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยเทศบาล  กฎหมายวา่ด้วยระเบียบพนกังานเทศบาล
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิและกฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตังิาน 
ในหน้าท่ี 
  ๓.  มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งของประเทศไทย 
  ๔.  มีความความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
  ๕.  มีความสามารถในการศกึษาหาข้อมลู  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตผุล  
 
 



 
 - ๒๑ - 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ความสามารถดงัต่อไปนี ้    โดยวิธีการสอข้อเขียน    ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
ความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  มีความรู้ตามนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  
สงัคมการเมือง  การบริหาร   หรือความมัน่คงของประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  - ๒๒ - 
 

ช่ือตาํแหน่ง       นักพัฒนาชุมชน ๓ 

 

ตาํแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตังิานขัน้ต้นเก่ียวกบัการพฒันาชมุชนภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบตัหิน้าท่ี
อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้นปฏิบตัิงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบัการพฒันาชมุชน โดยปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมลูเบือ้งต้นในเขตพฒันาชมุชนเพ่ือจดัทําแผนงาน ดําเนินการและสนบัสนนุ
ให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้ นําท้องถ่ิน เป็นผู้ นําและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการพฒันา
ชุมชน ดแูลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเร่ิมในการพฒันาชุมชนในท้องถ่ินของตน  
ร่วมทํางานพฒันากบัประชาชนในท้องถ่ินอยา่งใกล้ชิด  ให้คําแนะนําและฝึกอบรมประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการและ
หลกัการพฒันาชุมชน  เพ่ือเพิ่มผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมในครัวเรือน 
อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทุรกันดาร 
ตดิตามผลงานและจดัทํารายงานตา่ง ๆ เป็นต้นและปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้  ทกุสาขา   ท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง  หรือ 
๒.   ได้รับประกาศนียบตัรชัน้สงูบณัฑิตอาสาสมคัร หรือ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้เก่ียวกบัการพฒันาชมุชนอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายวา่ด้วยระเบียบ 

บริหารราชการแผน่ดนิ และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
  ๓. มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ของประเทศไทย 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๕. มีความสามารถในการศกึษา หาข้อมลู วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตผุล 
 
 
 
 



  
                                                          - ๒๓ - 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ความสามารถ  ดงัต่อไปนี ้โดยวิธีการสอบข้อเขียน ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
ความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ   ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เก่ียวกับหลกัการ ทฤษฎี  วิธีการปฏิบตัิงาน
พฒันาชุมชน  กฎหมาย ระเบียบ   นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย  และนโยบายกรมการพฒันา
ชมุชน เหตกุารณ์ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  - ๒๔ - 
 
ช่ือตาํแหน่ง            นักวชิาการศกึษา ๓ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตังิานขัน้ต้นเก่ียวกบัวิชาการศกึษา  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น ทําหน้าท่ีช่วยศกึษาวิเคราะห์เก่ียวกบัการแนะแนวการศกึษา และการจดับริการ
ส่งเสริมการศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ซึ่งได้แก่การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความต้องการกําลังคน
หลกัสตูรแบบเรียน  ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  ศิลปวฒันธรรมตลอดจนความต้องการด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการศกึษา จดัประชมุอบรมและสมัมนาเก่ียวกบัการแนะนําแนวการศกึษาและอาชีพเผยแพร่การศกึษา  
เช่น ออกรายการทางวิทย ุ โทรทศัน์  การเขียนบทความ  จดัทําวารสารหรือเอกสารตา่ง ๆ เป็นต้น และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้ ทางบริหาร   กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์   การศกึษา 

พาณิชยศาสตร์   คณิตศาสตร์  สถิต ิ สงัคมวิทยา   สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  วารสารศาสตร์ จิตวิทยา   มนษุยศาสตร์  
อกัษรศาสตร์   ศลิปะศาสตร์   หรือทางอ่ืนท่ี  ก.ท. กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่  นีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ในวิชาการศกึษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารสว่น และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

     และข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
  ๓. มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะอยา่ง 
                             ยิ่งของประเทศไทย 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตัหิน้าท่ี 
  ๕. มีความสามารถในการศกึษาหาข้อมลู  วิเคราะห์ปัญหา   และสรุปเหตผุล 
 
 
 



 
 - ๒๕ - 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้      โดยวิธีการสอบข้อเขียน   ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการศกึษาวิเคราะห์  การแนะแนวการศกึษา และการจดับริการสง่เสริมการศกึษา โดย
ใช้เทคโนโลยีทางการศกึษา  การรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัความต้องการกําลงัคน หลกัสตูร แบบเรียน  ความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกับวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน ศิลปวฒันธรรมตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  การจัด
ประชมุอบรมและสมัมนาเก่ียวกบัการแนะนําแนวการศกึษาและอาชีพเผยแพร่การศกึษา เช่น  ออกรายการทางวิทย ุ  
โทรทศัน์  การเขียนบทความ จดัทําวารสารหรือเอกสารตา่ง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                      - ๒๖ - 

 
ช่ือตาํแหน่ง               บุคลากร ๓ 
 

ตาํแหน่งประเภท             ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  ซึง่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคณุภาพของงานไม่สงูนกัหรือ
ในฐานะผู้ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซึง่เป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคณุภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั
รับผิดชอบงานบคุคลของเทศบาลหรือเมืองพทัยา  โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหนึ่งหรือ
ปฏิบตัิงานบคุคลของส่วนราชการท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตังิานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบังานบคุคลของเทศบาลและเมืองพทัยา  โดยปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ดําเนินการเก่ียวกบัการจดัสอบ  ดําเนินการออกคําสัง่เก่ียวกบัการบรรจแุต่งตัง้และ
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบังานบคุคล  ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวบรวม ศกึษา  วิเคราะห์ปัญหาในการสรร
หาและพฒันาบคุคล  รวบรวมรายละเอียดข้อมลูเพ่ือชีแ้จงเหตผุลในการดําเนินการเร่ืองขออนมุตัิเก่ียวกบังานบคุคล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ดําเนินเร่ืองการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน  จดัทําแก้ไข  
เปล่ียนแปลงบญัชีขอถือจ่ายเงินเดือนของพนกังานเทศบาลหรือพนกังานเมืองพทัยาและลกูจ้างของเทศบาลหรือเมือง
พทัยา  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตังิานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทําหน้าท่ีติดต่อ
ประสานงาน   ควบคมุ   ตรวจสอบ   ให้คําปรึกษาแนะนําและแก้ปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบตัิงานในหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้   ทางการปกครอง    รัฐประศาสนศาสตร์    การบริหาร 

กฎหมาย   บริหารธุรกิจ   การบริหารรัฐกิจ   รัฐศาสตร์  หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.  กําหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับ          
ตําแหนง่นีไ้ด้ 

 
 
 



 
 - ๒๗ - 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 ๑.  มีความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
 ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยเทศบาล  กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ   

กฎหมายวา่ด้วยระเบียบพนกังานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั   อ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม  โดยเฉพาะอยา่ง 

ยิ่งของประเทศไทย 
 ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
 ๕.  มีความสามารถในการศกึษาหาข้อมลู  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตผุล        

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ความสามารถดงัต่อไปนี ้   โดยวิธีการสอบข้อเขียน   ( คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน )
ความรู้ความสามารถในงานบุคคลของเทศบาล ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล เช่น 
ดําเนินการเก่ียวกบัการจดัสอบการออกคําสัง่เก่ียวกบัการบรรจแุต่งตัง้  รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการสรรหา
และพฒันาบุคคล  ดําเนินเร่ืองการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน  จดัทําแก้ไข  เปล่ียนแปลงบญัชีถือจ่าย
เงินเดือนของพนกังานเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หมายเลข  ๒ 
        - ๒๘ -   
 

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

ตามประกาศสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเป็นพนกังานเทศบาล  เทศบาลตําบลสระโบสถ์ 
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)   คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน 
     ทดสอบความรู้ความสามารถ  ดงัตอ่ไปนี ้ โดยข้อสอบปรนยั 

๑. วิชาความสามารถในการศกึษา  วิเคราะห์และสรุปเหตผุล  (คะแนนเตม็  ๒๕  คะแนน) 
ทดสอบความสามารถในการศกึษา  วิเคราะห์และสรุปเหตผุล  โดยการให้สรุปความหรือจบั 

ประเดน็ในข้อความหรือเร่ืองราว  หรือให้วิเคราะห์เหตกุารณ์หรือสรุปเหตผุลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสงัคม  หรือ
ให้หาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมลูหรือสมมตุฐิาน  หรือให้ศกึษาวิเคราะห์และสรุปเหตผุล
อยา่งอ่ืน 
         ทดสอบความสามารถในการคดิหาความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของคํา  ข้อความ หรือรูปภาพ การคดิ 
วิเคราะห์  การหาข้อยตุ ิ หรือข้อสรุปอยา่งสมเหตสุมผลจากข้อความ  สญัลกัษณ์  สถานการณ์หรือแบบจําลองตา่ง ๆ 

๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเตม็  ๒๕  คะแนน) 
ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย  โดยการให้สรุปความและหรือตีความจาก 

ข้อความจากข้อความสัน้ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบตา่ง ๆ จากคําหรือกลุม่คํา  ประโยค 
หรือข้อความสัน้ ๆ การอา่นและการทําความเข้าใจกบับทความ  หรือข้อความท่ีกําหนดให้แล้วตอบคําถามท่ีถามมาใน 
แตล่ะบทความ  หรือข้อความ  ทัง้นี ้ รวมถงึการสรุปความและตีความด้วย  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คํา
หรือกลุม่คํา  การเขียนประโยคได้ถกูต้องตามหลกัภาษา 

๓. วิชาความรอบรู้พืน้ฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัริาชการ  (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

(๑) กฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้และอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล 
(๒) กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชแผน่ดนิ 
(๓) พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(๔) ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ 
(๕) พระราชบญัญตัเิทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิลา่สดุ 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน 
     ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหนง่  ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดเก่ียวกบัตําแหนง่ท่ีรับสมคัร 
สอบแขง่ขนัฯ 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาํแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน 
 ประเมินบคุคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนง่หน้าท่ี  โดยวธีิดงันี ้

๑. ประเมินความเหมาะสมกบัตําแหนง่  (สมัภาษณ์)  คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน 



                                                                                                                          หมายเลข ๓ 
 
                                                       ใบสมัครสอบแข่งขัน 
                  เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  เทศบาลตาํบลสระโบสถ์ 
                                              .................................................. 

  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้เข้าเป็นพนกังานเทศบาล 
ตาํแหน่ง.............................................................. 
  จงึขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลกัฐานเก่ียวกบัตวัข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา     ดงัตอ่ไปนี ้
๑. ช่ือและช่ือสกลุ  (นาย , นาง , นางสาว)...............................................................สญัชาต.ิ............................. 
๒. อายนุบัถึงวนัเปิดรับสมคัรวนัสดุท้าย  เกิดวนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ............(อาย.ุ.......ปี.......เดือน) 
    บตัรประจําตวัประชาชนเลขท่ี...............................ออกให้  ณ  จงัหวดั..................หมดอายวุนัท่ี...................... 
๓. วฒุิการศกึษาท่ีใช้สมคัรสอบ ปวช. ปวท./อนปุริญญาปวส. ปริญญาตรี  สาขาวิชา....................... 
     วิชาเอก...............................................สําเร็จจากสถานศกึษาช่ือ.................................................................. 
๔. อาชีพปัจจบุนั  ลกูจ้างหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน   ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  กําลงัศกึษาตอ่  อ่ืนๆ.............. 
๕. ท่ีอยูปั่จจบุนั   บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย................ถนน.................ตําบล................. 
    อําเภอ......................จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย์................หมายเลขโทรศพัท์..................................... 
๖. ได้แนบหลกัฐานตา่ง ๆ ซึง่ได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว  มาพร้อมกบัใบสมคัรรวม.........................ฉบบั  คือ 
      สําเนาปริญญาบตัร  หรือหนงัสือรับรองคณุวฒุิ   สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน   สําเนาทะเบียนบ้าน 
     สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)    ใบรับรองของสถานศกึษา          ใบรับรองแพทย์                     
     สําเนาการเปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกลุ (ถ้ามี)                สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู 
     หนงัสืออนญุาตให้สมคัรสอบ*(กรณีข้าราชการ,พนกังานสว่นท้อถ่ิน)   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.......................... 
    หมายเหตุ:  หากข้าพเจ้าย่ืนหลกัฐานตา่งๆ ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมคัร   
                        ให้ถือวา่ข้าพเจ้าไมมี่สทิธิสอบแขง่ขนัครัง้นี ้  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า    ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคุณสมบติัทัว่ไป    และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัลพบุรี   เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  หมวดท่ี ๑  ข้อ  ๖  และมี
คุณสมบัติด้านอ่ืนครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร   ข้อความดังกล่าวข้างต้นนีเ้ป็นความจริงทุกประการ    หากไม่เป็นความจริง    
ข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้องสทิธิใด ๆ   ในภายหลงัทัง้สิน้ 

 
  

 
 ………………………………………………………………………………………………….. 

                                         สาํหรับเจ้าหน้าที่ 
 

 

ลงลายมือช่ือ                                                      ผู้สมคัรสอบ
                   (.....................................................) 
ย่ืนใบสมคัรวนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ.๒๕๕๖ 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการสมคัรสอบแล้วปรกกฎวา่ 
 หลกัฐานถกูต้องครบถ้วน    ไมถ่กูต้อง  เน่ืองจาก..................... 
(ลงช่ือ)                                       เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคณุสมบติั 

          (......................................) 

ได้รับเงินคา่ธรรมเนียมสอบ จํานวน......................บาท
(................................................)  ไว้ 
(ลงช่ือ)                                        ผู้ รับเงิน 

           (.......................................) 

 

๑.ผู้สมคัรจะต้องกรอกใบสมคัรด้วยลายมือ                    
   ของตนเองและลงลายมือช่ือตอ่เจ้าหน้าท่ีรับสมคัร 
๒. ก่อนย่ืนใบสมคัร  จะต้องตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ 
    ให้ครบถ้วนและถกูต้องและรับรองสําเนาเอกสารทกุแผ่น 



 
 
 

 
 
  
  
 
 


