
 
  
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก 
เรื่อง  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

--------------------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  จะ
ด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี
งบประมาณ  2556  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13   มาตรา 14 มาตรา 15  มาตรา 17(5) และมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ 54 (1)  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  11 พฤศจิกายน  2545  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 10 /2554  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2554  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดย
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2555 ลงวันที่  20  สิงหาคม  2555  ประกอบ
กับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่  11  
มกราคม  2556  และ ครั้งท่ี  2/2556  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2556   องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เหล็ก  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
1.1 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1  จ านวน  1  ต าแหน่ง  ดังนี้  

1.1.1 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   จ านวน  1  อัตรา  
1.2 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2  จ านวน  4  ต าแหน่ง  ดังนี้  

1.2.1  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1  อัตรา  
1.2.2  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา 
1.2.3  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน  1  อัตรา  
1.2.4  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา    จ านวน  1  อัตรา  

   1.3  ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  จ านวน  3  ต าแหน่ง   ดังนี้ 
    1.3.1  ต าแหน่ง  นิติกร     จ านวน  1  อัตรา  
    1.3.2  ต าแหน่ง  บุคลากร    จ านวน  1  อัตรา  
    1.3.3  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร   จ านวน  1  อัตรา 
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2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้  
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

เบื้องต้น  ตามข้อ 6  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  11 พฤศจิกายน  2545  
ดังต่อไปนี้  

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง  

เป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ   

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนด  
ดังนี้  

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม 

(ข) วัณโรค  ในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้  
ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือกฎหมายอื่น 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า  

ความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณ  หรือความผิดลหุโทษ 
(11)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ  

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(12)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตาม  

มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามก าหมายอ่ืน  

(13)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ  
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 

(14)   ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
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ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม  
ข้อ 6  ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม)  อาจ
พิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้  ในกรณี  ดังนี้ 

(1)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14) 
(2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11)  หรือ (12)  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ   

เกินสองปีแล้ว  และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  
(3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 6 (13)  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี  

แล้ว  และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่   
ส าหรับภิกษุหรือสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ  

แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลได้  ทั้งนี้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ ว 9  ลงวันที่  17  
พฤศจิกายน  2510  หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก  ที่ มท 0311/ ว 5626  ลงวันที่  23  มกราคม  2521  
และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ี  

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนดประกาศไว้  ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบท้าย
ประกาศนี้ 
 

3.  อัตราเงินเดือนที่ได้รับ  
ผู้สอบแข่งขัน และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน   

ดังนี้  
3.1 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1  

3.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราเงินเดือน 6,050  บาท   
หรือตามท่ี ก.อบต.ก าหนด 

3.2 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
3.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.)  หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี  

ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน 6,800 บาท  หรือตามท่ี ก.อบต. 
ก าหนด 

3.2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี  
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน 7,460 บาท  หรือตามท่ี ก.อบต. 
ก าหนด 

3.3 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3   
3.3.1 ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อ 

จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เงินเดือน 8,340  บาท หรือตามท่ี ก.อบต. 
ก าหนด 

3.3.2 ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อ 
จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. รับรองก าหนดให้ได้รับเงินเดือนตาม
หลักสูตร  5  ปี เงินเดือน 9,140  บาท  หรือตามท่ี ก.อบต.ก าหนด   
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4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
4.1 การจ าหน่ายคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบ  

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ  50 บาท 
ตั้งแตวั่นที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556  ถึงวันที่ 8  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556   ได ้ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก  ถนนโกสุมพิสัย – โสกขุ่น อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวัน 
เวลาราชการ 

4.2  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน เมษายน 
พ.ศ. 2556  ถึงวันที่ 8  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ในวันและเวลาราชการ และมีสิทธิสมัครได้เพียง  1  
ต าแหน่งเท่านั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก  หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 
4372 – 4005  และทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก  www.nonglek.go.th 

4.3  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้ 
ต าแหน่ง  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2  ต าแหน่งละ 100  บาท 
ต าแหน่ง  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ต าแหน่งละ 200  บาท 
4.4  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ 
 (1)  ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ฉบับภาษาไทยที่  

แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ  โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัคร  รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ 

(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน 
มาแล้วไม่เกิน  6  เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน 3  รูป 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

ส าเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  (ติดรูปถ่าย) รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ 
(5)  ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน   

1  เดือน  นับถึงวันที่สมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
(6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  ฯลฯ   

รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ 
(7)  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
 

ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีมีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเหล็กจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และไม่มีสิทธิได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้คนละ 1 ต าแหน่ง ถ้าสมัครเกิน 1 ต าแหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้
พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น  
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ทั้งนี้ในหลักฐานส าเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกฉบับ   
 

      4.5 การยื่นใบสมัคร 
 ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ  พร้อมหลักฐาน   

ด้วยตนเอง  ในวันเวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ซึ่งใช้
คุณวุฒิเดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ  สั่งบรรจุ
อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ  หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ
ส าหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น  

 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 

ต าแหน่งของผู้มีสิทธิ สมัครสอบในข้อ 2.2  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร  ซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร)  ของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

5.2 ผู้สมัครสอบต้องเลือก  สมัครในต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้น  ระดับ 1, ระดับ 2,  
ระดับ 3 และสมัครสอบได้เพียง  1  ต าแหน่งเท่านั้น  เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบ วัน เวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  และ 

ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.)  ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเหล็ก  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  และทางเว็บไซต์  www.nonglek.go.th 
 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร  โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  

 (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.)  ก่อน  เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาค
แล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค  สัมภาษณ์)  ต่อไป 
  รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข)  แนบท้ายประกาศนี้) 
 

8.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่ 

สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  ทั้งนี้  จะค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
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9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
9.1 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียง 

ล าดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  
ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์)  เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับสูงกว่า 

9.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ 
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก  เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปก่อนแล้ว  
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งก่อน ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ 2 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี  

9.3 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น 
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ   

(1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคามก าหนด  หรือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งก าหนด  เว้นแต่
มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  10  วัน  นับแต่วันที่
ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่บรรจุและ 
แต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้    

(4)   ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
โดยการโอน  ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน  และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน  ผู้นั้นจึงไม่
ประสงค์จะรับการบรรจุ 

(5)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการ 
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

การยกเลิกการข้ึนบัญชีตาม (3)  เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า 
ด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่ง
ที่สอบได้  และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก  ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไป 
  การยกเลิกการข้ึนบัญชีตาม (3) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชี
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในล าดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง
ต่อไปก็ได้ 

10. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
น าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง  อย่างละ 1  ชุด 

10.1 บัตรประจ าตัวสอบ 
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10.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหากเป็นใบเหลืองจะต้องไม่หมดอายุ 
พร้อมติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

10.3 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ 
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร 

10.4 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
10.5 ส าเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น 
10.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ 

พนักงานส่วนต าบล  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 6  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
 

11. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ 

สอบแข่งขันได้ในแต่ละต าแหน่ง  ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก  ทั้งนี้  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม 

11.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิ 
การศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้  จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
ไม่ได้ 

11.3 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ผู้นั้นจะต้องด ารง  
ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็กอย่างน้อย  1  ปี  ไม่มีข้อยกเว้น  จึงจะขอโอนไปสังกัด
หน่วยงานราชการอ่ืนได้ 

11.4 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือส่วนราชการอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง  เว้นแต่มีระเบียบหรือ
หนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

11.5 การอนุญาตให้ใช้บัญชี  ให้บรรจุแต่งตั้งเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองเหล็กเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้  เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวน
อัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีต าแหน่งว่างอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้แต่
ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงล าดับที่สอบแข่งขันได้ 

 

 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก  จะด าเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
ยุติธรรม  และเสมอภาค  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก  หรือมีพฤติการณ์
ท านองเดียวกัน  โปรดอย่าได้หลงเชื่อ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   25    เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  2556 
 

 
(นายราชันย์  สิทธิพรมมา) 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก 
ประธานคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก   

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  25   มีนาคม  2556 
 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลในแต่ละต าแหน่งในประกาศฯ นี้ จะต้องมี
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง  รายละเอียดแนบท้าย  ดังนี้  
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สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 
 

ชื่อต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้      รหัสต าแหน่ง  1101 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนที่ไม่ยาก
ภายใต้การก ากับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  หรือตามค าสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือ
ละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ  ส ารวจ  รับแบบแสดงรายการ ค าร้อง  ค าขอ หรือเอกสาร  
หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น  ช่วยรับและน าส่งเงิน ออกหลักฐาน 
ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต  ค่าปรับ  
รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อ่ืน ๆ    เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีปูาย  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท าน้ าแข็งเพ่ือการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาด
เอกชน  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล   
ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามข้อบังคับต าบล  ค่าปรับผู้
ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต าบล ค่าอากรฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่า
รับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าท่ีวางขายของในที่
สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล  และเงินฝากธนาคาร  ค่า
จ าหน่ายเวชภัณฑ์  ค่าจ าหน่ายค าร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  
การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอ่ืน ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อ่ืน 
ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน  ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ 
เลขานุการ      การตลาด การขาย   บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ
ทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเหมาะสมแก่การ  
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   กฎหมาย  กฎ   
ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
 

ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ       รหัสต าแหน่ง  2201 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การก ากับ  

ตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์
การแพทย์  หรือเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดท าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  
ติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝุายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะท่ีช ารุด
เสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการ
เอกสารส าคัญของทางราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล  ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและ
อุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง  ๆ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจด
บันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค.   
หรือ  ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ         
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ  
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
 5.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
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ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     รหัสต าแหน่ง  2202  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือ
ตามค าสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่กว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงิน  และบัญชีตามท่ีได้รับ  
มอบหมาย  เช่น  การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือประกอบการจัดท างบประมาณประจ าปี  ท าฎีกาเบิกเงิน   
เช่น  บัญชีเงินสดประจ าวัน  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  ตรวจสอบใบส าคัญหมวดรายจ่าย   
ตรวจทานงบใบส าคัญที่ไม่มีปัญหา  ท ารายงานการเงินเป็นประจ าทุกเดือน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางทางบัญชี  พาณิชยการ  

เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ  
เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบล  

และองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
6. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ  

รับผิดชอบ 
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ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ       รหัสต าแหน่ง  2203  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่งหรือ
แบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  
การจัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  น าส่ง  การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  
อุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ การท าทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
พัสดุและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี   
เลขานุการ เทคนิคการตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอ่ืนที่ 
ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ   
เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล 
พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล  หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย   

กฎ   ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม  

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
6. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ  

รับผิดชอบ 
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ชื่อต าแหน่ง  นายช่างโยธา        รหัสต าแหน่ง  2204  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่ง 
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน
ด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าที่เก่ียวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน 
อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน เป็นต้น ปฏิบัติงานส ารวจต่าง 
ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของ
ดิน ส ารวจหาข้อมูลการจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ 
ค านวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้
มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

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

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

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
โยธา เทคนิควิศวกรรมส ารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่าง
โยธาหรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2.    มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในกาปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3.    มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ  

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ  

รับผิดชอบ 
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 
 
 

 
 



- 14 - 
 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 
 

ชื่อต าแหน่ง  นิติกร        รหัสต าแหน่ง  3301  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น  ท าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจน  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ  เช่น  การ
ร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติม กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัย
พนักงานส่วนต าบล  และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  การด าเนินการทางคดีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                         ไดร้ับปรญิญาตรี  หรือเทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี้ทางกฎหมาย  หรอืทางอ่ืนที ่ก.อบตก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 1.  มีความรู้ในวิชากฎหมาย  และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่ 
      การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และ 
      กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม   
       โดยเฉพาะอยา่งยิ่งของประเทศไทยและของท้องถ่ิน 

 4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ชื่อต าแหน่ง  บุคลากร        รหัสต าแหน่ง  3302  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูง
นักหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน   รับผิดชอบงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่จ านวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานบุคคลของส่วนราชการที่ยากพอสมควร  ภายใต้การก ากับตรวจสอบบ้าง  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ด าเนินการเก่ียวกับการจัดสอบ  ด าเนินการออกค าสั่งเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้งและอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับงานบุคคล  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวบรวม  ศึกษา  
วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการด าเนินการ
เรื่องขออนุมัติเก่ียวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ด าเนินเรื่องการขอรับ
บ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน  จัดท าแก้ไข  เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังท าหน้าที่ 
ติดต่อประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ  

กฎหมาย  รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ   หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้    

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1.  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย   

     กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

 4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร       รหัสต าแหน่ง  3303 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ 
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นท าหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ 

เกษตร เช่น การปรับปรุง บ ารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการ
ผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลุกพืชและ
การปราบศัตรูพืช ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่
เจ้าหน้าที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการทดลองและ
วิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งด าเนินการค้นคว้าทดลองและ
วิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและ  
พ้ืนที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

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

1. มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
6. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมี

อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก   

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่     มีนาคม  2556 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล 
 

ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 
 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทุกต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้  

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ก าหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน  
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้สรุปความหรือจับประเด็นใน  

ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
อย่างอ่ืน  

2. วิชาภาษาไทย ก าหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน  
เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจาก

ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือ
ข้อความ สั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืน ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว  

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ก าหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน  
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ดังนี้  

(1)  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
(3)  พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
(4)  นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(5)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด 
(6)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(6)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)  
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ  

ต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ   
 

1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542  
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- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  

- พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2575 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
- พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องถิ่น พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)  
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้  

1. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  

ประวัติการท างาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม จิตส านึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ัน การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  
 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2  
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทุกต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้  

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ก าหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน  
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้สรุปความหรือจับประเด็นใน  

ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
อย่างอ่ืน  
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2. วิชาภาษาไทย ก าหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน  
เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจาก

ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือ
ข้อความ สั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืน ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว  

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ก าหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน  
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ดังนี้  

(1)  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
(3)  พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
(4)  นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(5)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด 
(6)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(6)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)  
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ  

ต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ   
 

1. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2 
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด  
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542  
-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.2542  
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

พ.ศ. 2542  
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
-  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
-  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม 
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-  วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 
 

2. ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ 2  
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด  
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542  
-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542  
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
-  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  
-  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

 

3. ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ 2 
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด  
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542  
-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542  
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
-  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  
-  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
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-  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 
 

4.  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ 2  
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด  
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542  
-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542  
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
-  มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเท้า 
-  ความรู้ทางวิชาช่างโยธา การจัดการก่อสร้าง การเขียนแบบ การส ารวจ ทฤษฎีโครงสร้าง 
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)  
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้  
1. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม จิตส านึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ัน การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  
 
สายงานที่เริ่มต้นจาก  ระดับ 3 
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทุกต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้  

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ก าหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน  
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้สรุปความหรือจับประเด็นใน  

ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
อย่างอ่ืน  
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2. วิชาภาษาไทย ก าหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน  
เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจาก

ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือ
ข้อความ สั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืน ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว  

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ก าหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน  
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ดังนี้  

(1)  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
(3)  พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
(4)  นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(5)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด 
(6)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(6)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)  
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ  

ต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ   
 

1.  ต าแหน่ง  นิติกร 
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด  
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542  
-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.2542  
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
-  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  
-  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
-  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ในต าแหน่งนิติกร 

-  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 
 

2. ต าแหน่ง  บุคลากร  ระดับ 3 
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด  
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.2542  
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
-  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
-  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
-  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น พ.ศ.2546 
-  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542   
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

 

3. ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  ระดับ 3 
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด  
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.2542  
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
-  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
-  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
-  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
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-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.2546 

-  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542   
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)  
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้  
1. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม จิตส านึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ัน การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  


