
 
 

 
 ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง 

เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง 

............................................. 

                    ด้วยเทศบาลเมืองบ้านดุง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  จะด าเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง  จ านวน  ๑๐  อัตรา   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๓  วรรคท้าย   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  พ.ศ.๒๕๕๕    
ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๕   ประกอบกับ มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  ในการประชุมครั้งที่  
๑๒/๒๕๕๕   ลงวันที่  ๒๖  ธนัวาคม  ๒๕๕๕   มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการเปิดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ และแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงานเทศบาลใน
ต าแหน่งต่างๆ   ดังต่อไปนี้  
                  ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ   รวม  ๑๐   ต าแหน่ง 

ก. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๑ 
๑  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ  ๑   จ านวน    ๑    อัตรา 

ข. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๒ 
๑. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ๒   จ านวน    ๑    อัตรา 
๒. ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ จ านวน    ๑    อัตรา 
๓. ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ จ านวน    ๑    อัตรา 
๔. ต าแหน่งนายช่างโยธา ๒   จ านวน    ๑    อัตรา 

ค. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓ 
๑. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๓  จ านวน    ๑    อัตรา 
๒. ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  ๓  จ านวน    ๑    อัตรา 
๓. ต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล  ๓  จ านวน    ๑    อัตรา 
๔. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ๓   จ านวน    ๑    อัตรา 
๕. ต าแหน่งวิศวกรโยธา  ๓   จ านวน    ๑    อัตรา 

     
๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน  

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ดังต่อไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  

 
/ (๓) เป็นผู้เลื่อมใส... 
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(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง  
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือ  

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศก าหนด ดังนี้  
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย  
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม  
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
(จ) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  

(๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
(๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ  
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ  
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 

หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเทศบาลได้ 
ในกรณีดังนี้  

(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐)  และ  (๑๔)   
(๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี

แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  
(๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๖ (๑๓)  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ เกินสามปีแล้ว และ

มิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  
        ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลได้  ทัง้นี้  เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร         
ที่  นร ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๑๗  
มีนาคม  ๒๕๓๘  

 
/ ๒.๒ คุณสมบัติ.... 
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๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน  

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งต่างๆ  ตามที่ก าหนด            
แนบท้ายประกาศนี้  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)   

                 ๓.  อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ  
   ๓.๑ ผู้ที่สอบแข่งขันได้  และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๑  จะได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  คือ  อันดับ  ท.๑  ขั้น  ๖,๐๕๐  บาท 

๓.๒ ผู้ที่สอบแข่งขันได้  และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๒  จะได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิ  ดังนี้ 

      - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา ๒  ปี  จะได้รับเงินเดือน  อันดับ  
ท.๒  ขั้น  ๖,๘๐๐  บาท 

      - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับเงินเดือน  อันดับ ท.๒  ขั้น ๗,๔๖๐ บาท 
๓.๓ ผู้ที่สอบแข่งขันได้  และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๓  จะได้รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร  ๔  ปี)   จะได้รับเงินเดือน  อันดับ  ท.๓   ขั้น  ๘,๓๔๐  บาท 
 

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน  
ก าหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน   ตั้งแต่วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๔  

พฤษภาคม  ๒๕๕๖ (ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.)  ในวันและเวลาราชการ  ณ  หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านดุง   
อ าเภอบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี  และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.bandungcity.go.th  

             ๕.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขัน 
                               ผูส้มัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจาตัวสอบด้วยลายมือตนเอง  และยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้  

๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  
๖  เดือน  จ านวน  ๖  รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 

๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และ ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
อย่างละ  ๑  ฉบับ  

๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง)  กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมส าเนา  อย่างละ  ๑  ฉบับ  

๔) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ท. ฉบับที ่๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน  ๑  ฉบับ 

๕) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
      -  ผู้สมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานราชการต้องมีหนังสือ

รับรองของผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการสมัครสอบ 
     - ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการประเภทอ่ืน  หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนประสงค์จะสมัคร

สอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่  และใช้วุฒิเดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่  จะต้องน า
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจบรรจุแต่งตั้งอนุญาตให้มาสมัครสอบ  หากผู้สมัครสอบรายใดไม่น า
หนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร  จะไม่มีสิทธิสมัครสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะถูกยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเอง สามารถสมัครได้คนละ ๑  ต าแหน่ง      
ถ้าสมัครเกิน ๑  ต าแหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น  

/๖. ค่าธรรมเนียม... 
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                 ๖.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) , ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  ดังนี้ 

     ๖.๑  ต าแหน่งระดับ  ๑  ต าแหน่งละ   ๑๐๐  บาท  
     ๖.๒  ต าแหน่งระดับ  ๒  ต าแหน่งละ   ๑๐๐  บาท 
     ๖.๓  ต าแหน่งระดับ  ๓  ต าแหน่งละ   ๒๐๐  บาท  
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น

ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต  ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นได้  

๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ  สถานที่สอบ  และ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
การสอบ   เทศบาลเมืองบ้านดุง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ตารางสอบ  สถานที่สอบ  และ  ระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ  ในวันที ่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖   ณ  ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง   และ สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ 
bandungcity.go.th 

 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น ๓  ภาค คือ  
 ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน    

ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  สรุปเหตุผล  ภาษาไทย และ
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

๘.๒ ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสาหรับต าแหน่ง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)    คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  

ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ และหรือภาคปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  

๙. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และ ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐  จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  และต้องได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ด้วย  

๑๐. การประกาศผลการสอบแข่งขัน   
     เทศบาลเมืองบ้านดุง   จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่สอบ

ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค.)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค  ค.) เท่ากัน    
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับต าแหน่ง (ภาค  ข.)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับต าแหน่ง (ภาค  ข.) เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  
ให้ผู้ทีส่มัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 

 
 

/๑๑. การขึ้นบัญชี... 
 
 

http://www.bandungcity.go.th/
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๑๑. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒  ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน 

อย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  เว้นแต่ในกรณี 
ที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้วก่อนมีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ใหม่  ให้ถือว่าผู้นั้นยังคงมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๓๐  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชี                    
ผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี  

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
  ผู้ที่สอบแข่งขันได้  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ก าหนดในประกาศ          

รับสมัคร  โดยต้องด ารงต าแหน่งในเทศบาลเมืองบ้านดุง  อย่างน้อย  ๑  ปี ไม่มีข้อยกเว้น  จึงจะสามารถโอน (ย้าย)  ไป
สังกัดหน่วยราชการอ่ืนได้  และไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่น  ใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได ้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวน
อัตราที่ว่างแล้ว  หากภายหลังมีต าแหน่งว่างลง  อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้  แต่
ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                             ประกาศ    ณ   วันที่   ๑   เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
              (นายโชคเสมอ  ค ามุงคุณ)                                                                         
                                                                     นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ก 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ในระดับ  ๑  ระดับ  ๒  และระดับ  ๓ 

(ท้ายประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง) 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง 

ลงวันที่   ๑   เมษายน  ๒๕๕๖ 

....................................... 

 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 

 
๑. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ๑ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาและผ่านการฝึกอบรม             
ตามหลักสูตรที่ ก.ท.  ก าหนดภายในระยะเวลา ๖ เดือน  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   

     กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้องบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสม 

  ๓.  ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ส านักงาน  ก.ท.ก าหนด 
 

   ๒. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ๒ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ  ก.ท.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

๒.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค.หรือ  ก.ท. 
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้           
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.   มีความรู้  ความช านาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน       
ในหน้าที่ 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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๓. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ๒ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางทางบัญชี  พาณิชยการ  
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  จะต้องมีการศึกษา วิชา
บัญชี  ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต  หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

     ๒.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางทางบัญชี  พาณิชยการ  
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  จะต้องมีการศึกษา วิชา
บัญชี  ไม่น้อยกว่า  ๑๕ หน่วยกิต  หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้          
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. ความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย       

เทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

 
๔. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     ๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทย์แผนไทย  ซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการสาธารณสุข  การพยาบาลซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือ 

๓.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการแพทย์แผนไทย 
หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. ความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ  ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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๕. ต าแหน่ง นายช่างโยธา  ๒ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ  ช่างโยธาก่อสร้าง  หรือ          
ทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอ่ืน     
ที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ใน
กาปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

๖. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๓ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. , ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง หรือ ทางอ่ืน 
ที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

๒. มีความสามารถในการศึกษา   หาข้อมูล   วิเคราะห์ปัญหา   และสรุปเหตุผล 
 

๗. ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ๓ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ   
การจัดการทั่วไป (ส าหรับทางบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง  การเงินและการบัญชี  มาไม่       
น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต)   หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ใน
กาปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ          
ปฏิบัติหน้าที่ 

๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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๘. ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล  ๓ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางทางสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์
สุขาภิบาล  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข  วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่า             
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้           
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในวิชาการสุขาภิบาล  และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ 
งานในหน้าที่ 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการ     
สิ่งแวดล้อม  และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการศึกษา   หาข้อมูล   วิเคราะห์ปัญหา   และสรุปเหตุผล 
 

๙. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ๓ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา  หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอ่ืนที่  ก.ท.  ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้           
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้  ความเข้าใจในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 

แผ่นดิน  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในกาปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการศึกษา   หาข้อมูล   วิเคราะห์ปัญหา   และสรุปเหตุผล 
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๑๐. ต าแหน่ง วิศวกรโยธา  ๓ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรม
สุขาภิบาล  วิศวกรรมส ารวจ  หรือทางอ่ืนที่  ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )   
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยกฎหมายเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งของประเทศไทย 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ข 
 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน  
(ท้ายประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง) 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง 
ลงวันที่   ๑   เมษายน  ๒๕๕๖ 

....................................... 

 
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๑  และ ระดับ  ๒ 

ก. ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้น  ระดับ  ๑ จ านวน  ๑   ต าแหน่ง   ดังนี้ 
 ๑. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ๑ 

๑.๑  ความรู้ในงานเทศกิจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๑.๒  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติภาษีปูาย  พ.ศ.๒๕๑๐  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปูาย 

(ฉบับที่ ๒) 
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.

๒๕๐๓ 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕ 
   ๑.๓  วชิาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๔  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

ข. ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้น  ระดับ  ๒ จ านวน  ๔   ต าแหน่ง   ดังนี้ 
  ๒. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ๒ 

๒.๑  ความรู้ในงานธุรการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.๒  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.๓  วชิาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๔  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม) 

  ๓. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ๒ 
๓.๑  ความรู้ในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓.๒  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓.๓  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม) 

  ๔. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ๒ 
๔.๑  ความรู้ในงานสาธารณสุขฯ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔.๒  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



- ๓ - 
 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ประกาศกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๓๘  

๔.๓  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม) 

  ๕. ต าแหน่ง นายช่างโยธา  ๒ 
๕.๑  ความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕.๒  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติผังเมือง  พ.ศ.๒๕๑๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน  พ.ศ.๒๕๔๓ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   ๕.๓  มาตรฐานทางถนน  ทางเดิน  ทางเท้า 
   ๕.๔  ความรู้ทางวิชาช่างโยธา  การจัดการก่อสร้าง  การเขียนแบบ  การส ารวจ  ทฤษฎี
โครงสร้าง 
   ๕.๕  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม) 

ค. ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้น  ระดับ  ๓ จ านวน  ๕   ต าแหน่ง   ดังนี้ 
  ๖. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๓ 

๖.๑  ความรู้ในงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๖.๒  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 



- ๔ - 
 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๖.๓  วชิาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.๔  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม) 

  ๗. ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ๓ 
๗.๑  ความรู้ในงานจัดเก็บรายได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
 - ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 - ความรู้เกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องที่ 
 - ความรู้เกี่ยวกับภาษีปูาย 
๗.๒  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.๒๔๗๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๔๘๕   
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๓๔ 
- พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.๒๕๐๘  
- พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๑๖ 
- พระราชบัญญัติภาษีปูาย  พ.ศ.๒๕๑๐  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปูาย 

(ฉบับที่ ๒) 
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล               

พ.ศ.๒๕๐๓ 
๗.๓  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม) 

  ๘. ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล  ๓ 
๘.๑  ความรู้ในงานสุขาภิบาลได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่   
๘.๒  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 



- ๕ - 
 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ประกาศกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๓๘  

๘.๓  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม) 

  ๙. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ๓ 
๙.๑  ความรู้ในงานทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่   
๙.๒  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา 

๙.๓  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม) 

  ๑๐. ต าแหน่ง วิศวกรโยธา  ๓ 
๑๐.๑  ความรู้ในงานด้านวิศกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่   
๑๐.๒  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติผังเมือง  พ.ศ.๒๕๑๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน  พ.ศ.๒๕๔๓ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   ๑๐.๓  มาตรฐานทางถนน  ทางเดิน  ทางเท้า  อาคาร 
   ๑๐.๔  ความรู้ทางวิชาวิศกรรม  วิชาการโยธา  การจัดการก่อสร้าง  การเขียนแบบ                 
การส ารวจ  ทฤษฎีโครงสร้าง 


