
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม 
เร่ือง  รับสมัครสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 

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

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานเทศบาล  จ านวน 7 ต าแหน่ง  จ านวน 9 อัตรา 
 
     อาศัยอ านาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี        เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2557 เห็นชอบให้เทศบาลเมืองเดชอุดม ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานเทศบาล ดังนั้นเทศบาลเมืองเดชอุดม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้  
 
  1.ต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขัน 
    1.1 ต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ 1 
      1) ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ ระดับ 1           จ านวน 1  อัตรา 
    1.2 ต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ 2 
      1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2          จ านวน 3  อัตรา 
      2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2           จ านวน 1  อัตรา 
    1.3 ต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ 3 
      1) ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแนน ระดับ 3     จ านวน 1  อัตรา 
      2) ต าแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3        จ านวน 1  อัตรา 
      3) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3           จ านวน 1  อัตรา 
      4) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3           จ านวน 1  อัตรา 
 
  2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัครสอบ 
   นู้สมัครสอบแขง่ขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของนู้สมัครสอบแข่งขันดังต่อไปนี้ 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
      นู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2545  ดังต่อไปนี้ 

     1) มีสัญชาติไทย 
2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร 

    3) เป็นนู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

     4) ไม่เป็นนู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
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5) ไม่เป็นนู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.ท. ประกาศก าหนด ดังน้ี 

      (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
           (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

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

       6) ไม่เป็นนู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

     7) ไม่เป็นนู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

       9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        10) ไม่เป็นนู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความนิดอาญา เว้นแต่ เป็น

โทษส าหรับความนิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความนิดลหุโทษ 
        11) ไม่เคยนู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
        12) ไม่เคยนู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท านิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น 

        13) ไม่เป็นนู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท านิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตาม
กฎหมายอื่น 

        14) ไม่เป็นนู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้าราชการ 
 

    ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เทศบาลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือส านักงาน กพ. ท่ี นร 0904/ว9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหา
เถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
 
    2.2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของนู้สมัครสอบแข่งขัน 
      นู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นนู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่เทศบาลเมืองเดชอุดม ก าหนดแนบท้าย
ประกาศรับสมัครสอบนี้ (ภาคผนวก ก) 
 
  3. เงินเดือนที่จะได้รับส าหรับต าแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร 
     3.1 นู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จะได้รับเงินเดือนตาม

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราเงินเดือน  9,440  บาท 
     3.2 นู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จะได้รับเงินเดือนตาม

คุณวุฒิ  ดังนี้ 
       1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)    อัตราเงินเดือน  10,880  บาท 
       2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     อัตราเงินเดือน  11,510  บาท 
     3.3 นู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จะได้รับเงินเดือนตาม

คุณวุฒิปริญญาตรี         อัตราเงินเดือน  15,060  บาท 
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  4. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
    นู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่ส านักงานเทศบาล
เมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ในวันและ
เวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ ส านักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม  อ าเภอ   เดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  หรือส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือหรือดูรายละเอียดได้ที่  www.detudomcity.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดทาง
โทรศัพท์ได้ที่ โทร.045-361302 
 
  5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขัน 
    นู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน และน ามา
ยื่นสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้ 
     5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 น้ิว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 

โดยให้นู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน 1 รูป และบัตรประจ าตัวสอบจ านวน 2 รูป 
     5.2 ส าเนาบัตรประจ าประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและบัตรประจ าตัวประชาชน 

13 หลักท่ีชัดเจน และยังไม่หมดอายุ  จ านวน 1 ฉบับ 
     5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
     5.4 ระเบียนแสดงนลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัคร โดยนู้สมัครสอบจะต้องส าเร็จการศึกษา

และได้รับอนุมัติจากนูม้ีอ านาจอนุมตัิภายในวันท่ีปิดรับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้แนบฉบับท่ีแปลเป็นภาษาไทย พร้อมส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 

     5.5 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วัน ตรวจร่างกาย 
จ านวน 1 ฉบับ 

     5.6 ส าเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ใบรับรองน่านการเกณฑ์ทหาร  (ถ้ามี) 
     5.7 ให้นู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นนู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

กรณีที่มีเหตุนิดพลาดอันเกิดจากนู้สมัครสอบหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งนู้สมัครสอบน ามา
ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่านู้สมัครสอบเป็นนู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

นู้สมัครสอบแข่งขันนู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะ
สมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่จะต้องยื่น
หนังสือรับรองจากนู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นนู้มีอ านาจ สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือ
รับรองดังกล่าวนู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบส าหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น 

 
    ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับให้ถ่ายเป็นกระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  “ ส าเนา
ถูกต้อง ”  ลงชื่อ วันที่ ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

http://www.detudomcity.go.th/
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  6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
   หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
    6.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
      ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตามระดับต าแหน่ง  ดังนี้ 
      1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุนล คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
        ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุนล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นใน
ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุนลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุนลอย่างอื่ นซึ่งจะทดสอบความสามารถ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 
      2) วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

       ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ 
หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการ
อย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

      3) วิชาความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
        ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแน่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
    6.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      ทดสอบความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ก าหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ (ภาคผนวก ข) 
 
    6.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
      โดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของนู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
 
  7. เกณฑ์การตัดสิน 
    7.1 นู้สมัครสอบจะต้องสอบน่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) 
    7.2 การตัดสินว่านู้ใดเป็นนู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นนู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) ที่สอบตาม
หลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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  8. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
    8.1 การขึ้นบัญชีนู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงล าดับที่จากนู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ     ในกรณีที่มีนู้สอบ
ได้คะแนนรวมเท่ากันให้นู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)มากกว่า เป็นนู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)เท่ากัน ให้นู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) 
มากกว่า เป็นนู้อยู่ให้ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) เท่ากัน ให้นู้ได้คะแนน
วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามรถท่ัวไป(ภาค ก)มากกว่า เป็นนู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันอีกให้นู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นนู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ท้ังนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในกาสมัครสอบแข่งขัน 
    8.2 บัญชีนู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและ
ได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีนู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการ
ขอใช้บัญชีนู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่ก าหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบ
ระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีนู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่านู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้นู้
นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีนู้สอบแข่งขันได้นั้นมี
อายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีนู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
  9. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะราย 
   นู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีนู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนู้นั้นในบัญชีนู้
สอบแข่งขันได้ คือ 
    9.1 นู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 
    9.2 นู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่เทศบาลเมืองเดชอุดมก าหนด โดยมีหนังสือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันท่ีที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
    9.3 นู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
    9.4 นู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับ
โอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน นู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 
    9.5 นู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีนู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการ
สอบครั้งเดียวกัน 
   การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(9.3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อ
ออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้น
บัญชีนู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีบรรจุในครั้งต่อไป 
 
  10. การบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ 
    10.1 นู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีนู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละต าแหน่ง ตามอัตราว่าง
ของเทศบาลเมืองเดชอุดม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ท.จ.อุบลราชธานี) 
    10.2 การบรรจุแต่งตั้งนู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีนู้สอบแข่งขันนี้ นู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่งในเทศบาล เมืองเดชอุดม  
อย่างน้อย 1 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ 
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    10.3 การรับโอนนู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุแต่ งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับบรรจุ
แต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามที่ประกาศไว้ ถ้านู้สอบแข่งขันได้ถึงล าดับที่ท่ีจะได้รบับรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูง
กว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฯ น้ี จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
    10.4 บัญชีนู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีนู้
สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 
    10.5 การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะเทศบาลเมืองเดชอุดมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้บัญชี
เพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีต าแหน่งว่างลงอาจแต่งตั้งนู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ใน
ล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ท่ีสอบแข่งขันได้ 
 
  11. ค่าธรรมเนียมและค่าคู่มือแนะน าสมัครสอบแข่งขัน 
    11.1 ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน นู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งระดับ 1 หรือ
ต าแหน่งระดับ 2 หรือต าแหน่งระดับ 3 จ านวน 300 บาท 
    11.2 ค่าคู่มือแนะน าสมัครสอบแข่งขัน นู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าชุดสมัครสอบต าแหน่งระดับ 1หรือต าแหน่ง
ระดับ 2  หรือต าแหน่งระดับ 3    ชุดละ 100  บาท  
     ค่าธรรมเนียมและค่าคู่มือแนะน าสมัครสอบแข่งขันจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  12. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับสอบ 
    เทศบาลเมืองเดชอุดม จะประกาศรายช่ือนู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาค
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข)  ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ   ณ ส านักงานเทศบาลเมืองเดช
อุดม หรือตรวจสอบน่านเว็บไซต์ www.detudomcity.go.th  
    คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ จะประกาศ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ในการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข)  ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 
5 วันท าการ  ณ ส านักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม หรือตรวจสอบน่านเว็บไซต์ www.detudomcity.go.th  
    เทศบาลเมืองเดชอุดม จะประกาศรายช่ือนู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) จะประกาศเมื่อ
นู้สมัครสอบได้สอบน่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) 
ตามเกณฑ์ในข้อ 7 ของประกาศรับสมัครนี้ จะประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม 
หรือตรวจสอบน่านเว็บไซต์ www.detudomcity.go.th  
   ทั้งนี้  หากคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ ตรวจพบในภายหลังว่านู้สมัครสอบนู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนด หรือเป็นนู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ จะไม่ให้นู้นั้นเข้ารับการสอบหรือพิจารณาไม่ให้น่านการ
สอบ หรือถอนรายชื่อนู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อนู้สอบได้ 
 
  13. กรณีการพบทุจริตในการด าเนินการสอบแข่งขัน 
    กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างด าเนินการ
สอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีนู้สอบแข่งขันได้ และการประกาศ
ยกเลิกบัญชีนู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานเทศบาล กรณีนู้ด าเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน  ฉบับลง
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 

http://www.detudomcity.go.th/
http://www.detudomcity.go.th/
http://www.detudomcity.go.th/
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    เทศบาลเมืองเดชอุดม  ด าเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าว ในรูปแบบคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ 
ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเช่ือและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือนู้ที่แอบอ้างว่าสมารถ
ช่วยเหลือให้สอบได้และหากนู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งเทศบาลเมืองเดช
อุดม ได้ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข 045-361302  หรือทางโทรสาร 045-361169  เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ ณ วันท่ี  13   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

 
 

        
                                               สมหมาย  แสงสว่าง 
           ( นายสมหมาย   แสงสว่าง ) 
              นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม 
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ภาคผนวก  ก 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้น ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมอืงเดชอุดม 
เร่ือง  รับสมัครสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 

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

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   นู้สมคัรสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี้ 
 
1.  สายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ  1 
 
  1.1  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ  1                  รหัสต าแหน่ง  101 
 
ชื่อต าแหน่ง     เจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  
หรือตามค าสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบ  และจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แนงลอยรวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเ กียจ
และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระวังเหตุร าคาญ ท าเบียนนู้ค้า ช้ีแจงประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การควบคุม ตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาและน่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ก .ท.  ก าหนด
ภายในระยะเวลา 6 เดือน  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแน่นดิน  กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้องบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   2.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 
   3.  ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ส านักงาน  ก.ท.ก าหนด 
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2.  สายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ  2 
 
  2.1  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  2                 รหัสต าแหน่ง  201 
 
ชื่อต าแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการ 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป  ห รือ
ตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่าง
โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการดา้นใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง
สาขาต่างๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ  การเก็บรักษา จัดท าทะเบียนยานพาหนะ การโอน
กรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุดเสื่อมสภาพ
และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารส าคัญของทางราชการ  เช่น  
ทะเบียนประวัติข้าราชการ ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ การรวบรวม
ข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง   ซึ่งศึกษาวิชา
คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือน่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง หรือทางอื่นที่ 
ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 
   2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง    ซึ่งศึกษาวิชา
คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือน่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง หรือทางอื่นที่ 
ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้  ความช านาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแน่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นย า 
   6.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับนิดชอบ 
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  2.2  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  2                 รหสัต าแหน่ง  202 
 
ชื่อต าแหน่ง     เจ้าพนักงานพัสด ุ
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับงานพัสดุภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่
อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
   เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้นปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  การจัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  
การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่างๆ การท าทะเบียน
พัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด  การธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา 
ก่อสร้าง ช่างเครื่องกลหรือทางอื่นท่ี ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 
   2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร และ
ธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา  
ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล  หรือทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแน่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นย า 
   6.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับนิดชอบ 
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3.  สายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ  3 
 
  3.1  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3           รหัสต าแหน่ง  301 
 
ชื่อต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแนน  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 เป็นเจ้าหน้าที่ ช้ันต้นท าหน้าที่ช่วยศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแนน  ประมวลแนน  เพื่อเสนอแนะเพื่อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย  จัดท าแนนหรือโครงการ  ติดตามประเมินนลการด าเนินงานตามแนนและโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็น
นโยบาย  แนนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  
แนนงานเทศบาล  แนนงานเมืองพัทยา  แนนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแนน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นที่  ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 ๑.  มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวางแนนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ๒.  มีความรู้  ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแน่นดินและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ๓.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 
 ๔.  มีความความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุนล 
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3.2  ต าแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์  3                รหัสต าแหน่ง  302 
 
ชื่อต าแหน่ง     นักวิชาการประชาสัมพันธ ์
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ์  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
   เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้น  ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล  สถิติ  ข้อคิดเห็น  ท่าที  ความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออกหรือจาก
สื่อมวลชนต่างๆ  และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แห่งชาติส ารวจกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์  น ามาประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร  ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ระดับสูง  ศึกษา  ค้นคว้าเรื่องต่างๆ  
ประกอบการวิเคราะห์  วิจัยวางแนนงานการประชาสัมพันธ์ และเพื่อประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ์  และปรับ ปรุงแก้ไข
ระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ  เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางสื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร์  นิเทศศาสตร์   ประชาสัมพันธ์  การบริหาร  
รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ  อักษรศาสตร์  สารสนเทศ  การจัดการ  การโฆษณา  คอมพิวเตอร์  การท่องเที่ยว  การโรงแรม  
ภาษาต่างประเทศ  หรือทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ในวิชาการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแน่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   3.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุนล 
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3.3  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  3                 รหัสต าแหน่ง  303 
 
ชื่อต าแหน่ง     นักวิชาการเงินและบัญช ี
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี  ภายใต้การก ากับตรวจสอบใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือ
หลายอย่าง  เช่น  จัดท าฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของประจ าเดือน  จัดท าประมาณการ  รายได้รายจ่าย
ประจ าปี  พร้อมทั้งจัดท าแนนการปฏิบัติงาน  ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  วิเคราะห์  
ประเมินนลและติดตามนลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  และจัดท ารายงานนลการปฏิบัติงานตามแนนเป็นต้น  และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง หรือทางอื่นท่ี ก.ท. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1.  มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล และ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   3.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุนล 
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3.4  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  3                   รหัสต าแหน่ง  304 
 
ชื่อต าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานช้ันต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานสังคมสงเคราะห์ ภายใต้
การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
   เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้น ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแนน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการ
จัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ 
ในความรับนิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแนนการศึกษา การจัด
พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสรมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ ส ารวจ 
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินนล ด าเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณา
เรื่องต่างๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแนนงานของส่วน
ราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่จัดท าแนนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้น
พื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได้ 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

    1.  มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแน่นดินกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   3.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
    4.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าท่ี 
  5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุนล 
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ภาคผนวก  ข 
หลักสูตรและวิธกีารสอบแข่งขัน 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม 
เร่ือง  รับสมัครสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 

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

   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล มีทั้งหมด 3 ภาค  โดยจะสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) ก่อน  แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับ
สมัครฯ มีสิทธเิข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตามระดับต าแหน่งดังนี้ 
   1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
     เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุนล ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) ความสามารถในการสรุปตีความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุนลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็น ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 

     4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุนลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุนลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิด
สรุปหาเหตุนล และอุปมาอุปไมย 
   1.2 วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
     เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การ
ขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
   1.3 วิชาความรู้พ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
     เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแน่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
๔) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๕) พระราชบัญญัติก าหนดแนนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
๗) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
๘) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่ งที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดย
วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 
 2.1 ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ 1 
   1) ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ 
    (1) ความรู้ในทางธุรการ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแน่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแนนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับนิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
     - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติคุ้มครองสุขภาพนู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางหลวง พ.ศ.2535 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติอาหาร พ.ศ. 2522 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
     - ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ 
 
 2.2 ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ 2 
   1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
    (1) ความรู้ในทางธุรการ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแน่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแนนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับนิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
     - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 
     - ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 
   2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสด ุ
    (1) ความรู้ในทางธุรการ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแน่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแนนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับนิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความนิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ปัจจุบัน 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงปัจจุบัน 
     - ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
 
 2.3 ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ 3 
   1) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
    (1) ความรู้ในทางงานการเจ้าหน้าท่ี งานบริหารงานบุคลย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแน่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแนนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับนิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ                        แก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแนนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
     - ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แนนงาน การจัดท าแนนงานควบคุม ตรวจสอบ การปกครองบังคับบัญชา หลักการ

บริหารงานบุคคล และแนนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
     - ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแนน 
 
   2) ต าแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
    (1) ความรู้ในทางงานทะเบียนและบัตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแน่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแนนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับนิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความนิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
     - ความรู้ความสามารถในการเขียนแนนงานโครงการประชาสัมพันธ์ 
     - ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
   3) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
    (1) ความรู้ในทางงานทะเบียนและบัตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแน่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแนนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับนิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ

      
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 
     - ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 
   4) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
    (1) ความรู้ในทางงานนักวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
    (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ดังนี้ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแน่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติก าหนดแนนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับนิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
     - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
     - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
     - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
     - พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
     - กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 
     - กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546 
     - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
     - การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
     - มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

http://www.onec.go.th/cms/admin/admin_cat/Content/uploaded/Act/acteng/01/0101-i-510331.pdf
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3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
นู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอ้ม ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของนู้เข้าสอบ 
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