
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจบุคุคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโตนด 

  เรือ่ง  การรบัสมคัรสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจบุคุคลเปน็พนกังานสว่นต าบล ประจ าป ี ๒๕๕๘ 
 

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

            ด้วยคณะกรรมการสอบแข่งขันเพือ่บรรจบุุคคลเปน็พนักงานส่วนต าบลขององค์การบรหิารสว่นต าบล
โตนด  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๘  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี ๒๕๕๘  จ านวน ๑๕ ต าแหน่ง ๑๖ อัตรา   

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบแข่งขันฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อ
วันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘   จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล
ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. ต าแหนง่ทีร่บัสมคัรสอบแขง่ขนั 
                        ๑.๑) ต าแหนง่สายงานทีเ่ริม่ตน้จาก ระดบั ๑   จ านวน ๒ ต าแหนง่  รวม ๒ อตัรา  
       ๑) เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์     จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๒) เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล     จ านวน  ๑  อัตรา 

                          ๑.๒) ต าแหนง่สายงานทีเ่ริม่ตน้จาก ระดบั ๒   จ านวน ๘ ต าแหนง่  รวม ๙ อตัรา  
       ๑) เจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๒) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๓) เจ้าพนักงานพสัด ุ     จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๔) นายช่างโยธา     จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๕) นายช่างส ารวจ     จ านวน  ๒  อัตรา 
       ๖) นายช่างไฟฟ้า      จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๗) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๘) เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน    จ านวน  ๑  อัตรา 
 

ข) ต าแหนง่สายงานทีเ่ริม่ตน้จาก ระดบั ๓    จ านวน ๕ ต าแหนง่  รวม ๕ อตัรา 
       ๑) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน     จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๒) นิติกร       จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๓) วิศวกรโยธา     จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๔) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม    จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๕) สันทนาการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
 
 
           /๒. คุณสมบัต.ิ................. 
 
 



 
- ๒ - 

 
 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
              ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมคุีณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
        ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธ์ิใจ  
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ ไร้ความสามารถหรือจิต       

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ดังนี ้ 
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
 (ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแกส่งัคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ) โรคพิษสรุาเรือ้รงั 

 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมายอื่น 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

  (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญาเว้น
แตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

       (๑๑) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
                 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลของพนักงานสว่นต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น  

(๑๓) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น  

 
 

 
 
                  /(๑๔) ไม่เป็น..................... 
 



 
 

- ๓ - 
 

 
        (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

                        ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานสว่นต าบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ 
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย (ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ในกรณี ดังนี้ 

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

แล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
(๓)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกนิสามปแีล้ว และ

มิใช่เป็นกรณีออกเพราะกระท าความผิดในกรณีทุจริตต่อหนา้ที่ 

                         ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ ทั้ งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๓  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

     ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน 
            ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) 

๓. อตัราเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บัส าหรบัต าแหนง่ตามคณุวฒุทิีป่ระกาศรบัสมคัร 
    ผู้สอบแข่งขันและได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้

     ๓.๑ ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ 
           (๑)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือประกาศนียบัตรที่มีหลกัสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๙,๔๔o บาท 

      ๓.๒ ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ 
           (๑)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ

ต่าง ๆ  ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๘๐ บาท 
หรือตามที่ ก.อบต.ก าหนด 

           (๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๓  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๕๑๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.ก าหนด 

 
 
 
 

        /(๓.๓) ต าแหน่ง................... 
 
 
 



 
- ๔ - 

 
 

     ๓.๓  ต าแหนง่สายงานทีเ่ริม่ตน้จากระดบั  ๓ 
            (๑)  ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๔  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๖๐  บาท  หรือตามที่ ก.อบต.ก าหนด  
             (๒)  ปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี ต่อ
จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๖o บาท หรือตามที่ ก.อบต.
ก าหนด 

            (๓)  ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร  ๕  ปี อัตราเงินเดือน  
๑๕,๘๔o บาท หรือตามที่ ก.อบต.ก าหนด 
 

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
              ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือ ในราคาชุดละ ๕๐ บาท โดยยื่น
ใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง  ได้ที่หอประชมุโรงเรยีนครีมีาศพทิยาคม  อ าเภอครีมีาศ  จังหวัดสุโขทัย  ระหว่าง
วันที่  ๙  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที ่ ๙  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๘   ในวันและเวลาราชการ  หรือ
สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๖๒-๗๑๑๒  หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www. tanod.go.th   

๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
       ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ  ต าแหน่งละ ๓๐๐ บาท 
                ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุโขทัยพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป 

         ๖. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขัน 
 ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือ
ตัวเองและต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ 
เดือน จ านวน ๓ รูปโดยให้ผู้สมัครติดรปูถ่ายในใบสมัคร จ านวน ๑ รูปและบัตรประจ าตัวสอบจ านวน ๒ รูป และให้
ผู้สมัครเขียนช่ือ – สกุล  ไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย 

  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ
๑ ฉบับ  
                   (๓) ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และระเบยีนแสดงผลการเรยีน (Transcript) (แสดง
ฉบับจริง) ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกที่จะสมัคร พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร   
 ในกรณีที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการศึกษาให้
อนุโลมให้ผู้สมัครสอบใช้ส าเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติ
วุฒิการศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องส าเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
 
 
             /(๔) ใบรับรอง............. 
 
 
 



 
- ๕ - 

 
(๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับจนถึงวันรับสมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๕) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี)  

(๖)  ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน ที่ประสงค์จะสมัครสอบ
ในต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าที่ตนด ารงอยู่ และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่   จะต้องน า
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ หากผู้สมัครสอบราย
ใดไม่น าหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร  ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้
จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  (ภาคผนวก ค) 

(๗) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A๔  เท่านั้น  และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันที่/เดือน/ปี ของส าเนาเอกสารทุกฉบับ 

            ๗. การตรวจสอบและรบัรองคณุสมบตัขิองผูส้มคัรสอบ 

 (๑) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนต าบล
โตนดจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้คนละ ๑ ต าแหน่ง เท่านั้น 

 (๒) ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ินอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิ
เดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ สั่งบรรจุอนุญาตให้มา
สมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบส าหรับการ
สอบแข่งขันในครั้งนั้น 

 (๓) ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องแจ้งสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทาง
จดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่
สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง ต้องให้แจ้งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดทราบทันที 
 

               ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน   
 องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่

สอบ ตารางสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ภายในวันที่  ๒๐
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  และเว็บไซด์  http://www. tanod.go.th   

                ๙. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
                    ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร  โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค) (สัมภาษณ์) ต่อไป  รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ  ตาม
เอกสาร ภาคผนวก ข  แนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

              /๑๐.หลักเกณฑ์........... 
 
 
 



- ๖ - 
 
 

               ๑๐. หลักเกณฑ์การตัดสิน     
     (๑) ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้
ไดค้ะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค) ทั้งนี้ จะค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

     (๒) การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค
ความความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖o     

 

                ๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
      ๑๑.๑ การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามล าดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  เท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ( ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ( ภาค ข) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้
ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี ้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ  
         ๑๑.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ข้ึนบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกเว้น
แต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัว
เพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่ก าหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศข้ึน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นอายุ
ครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี  

     ๑๑.๓  การยกเลิกบญัชีผูส้อบแข่งขันได้  ผู้ใดได้รับการข้ึนบัญชีผูส้อบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณี
อย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบญัชีผูน้ั้นในบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ คือ  

             (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุ 
แต่งตั้ง 

    (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนดก าหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน  

    (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้  

            (๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
แต่ส่วนราชการที่บรรจุไม่รับโอนและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอนผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 

 
 

 
 
                 /(๕) ผู้นั้น............. 
 
 
 



 
- ๗ - 

 
 

      (๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ 
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
            การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๑๑.๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งที่
สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกที่บรรจุในครั้งต่อไป 

               ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
    ๑๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน จะบรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะ

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเท่านั้น  เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังต าแหน่ง
ดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปด ารงต าแหน่งได้  แต่ต้องบรรจุแต่งตั้งเรียงตามล าดับ
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น หรือ
ส่วนราชการอื่นใช้บัญชีสอบแข่งขันครั้งนี้ไปบรรจุแต่งตั้งได้ 

    ๑๒.๒ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นต้อง
ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดอย่างน้อย ๑ ป ีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงาน
ราชการอื่นได้  

    ๑๒.๓ การบรรจุและแต่งตั้งจะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้นหรือ
ต าแหน่งอื่นที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน
และเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ินก าหนด
โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

     ๑๒.๔ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามที่ประกาศไว้ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ถึงล าดับที่ที่จะ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้  

  อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังว่า มีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือมีคุณวุฒิไม่ครบถ้วนในการสมัครสอบแข่งขัน  องค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง                  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 ประกาศ ณ วันที่   ๒๑  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

              
  

((นายวิเชียร   สุทธิวิลัยนายวิเชียร   สุทธิวิลัย))  
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโตนดโตนด  

ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจบุุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจบุุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  
 

 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจบุคุคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโตนด 
  เรือ่ง  การรบัสมคัรสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจบุคุคลเปน็พนกังานสว่นต าบล ประจ าป ี ๒๕๕๘ 

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

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
 

สายงานทีเ่ริม่ตน้จากระดบั ๑ 
ชือ่ต าแหนง่ เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพนัธ ์ระดบั ๑       รหสัต าแหนง่   ๑o๑ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบัการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือ
ตามค าสั่งหรือแบบ  หรอืแนวทางปฏิบัตทิี่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือละเอียดถ่ีถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบั
มอบหมาย 
 
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางบัญชี พณิชยการ การตลาด การขาย 
ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือทางอื่นที่       
ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 

๑. มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิานในหน้าที ่
                     ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที ่
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
  ๔. มีความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความละเอียด  แม่นย า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ชือ่ต าแหนง่   เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู ระดบั ๑       รหสัต าแหนง่  ๑o๒ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบัการบันทกึข้อมลูลงในบัตร  หรือกระดาษเทปหรือเทปแมเ่หล็ก 
หรือจานแม่เหล็ก  เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การก ากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรอื
ตามค าสั่ง  หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติทีม่ีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถ่ีถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบั
มอบหมาย 
 
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทุกสาขาที ่ก.อบต.  ก.พ.  หรือ ก.ค. 
รับรอง ซึง่ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และมีความสามารถใน การบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่
น้อยกว่านาทีละ ๔๒ ค า และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๐ ค า 
 
ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 

 ๑.  มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทกึข้อมลูอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิานใน
หน้าที ่
  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลกฎหมาย กฎ 
ระเบียบและข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 

 ๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติหน้าที ่

 ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
 ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 

 
 
 

สายงานทีเ่ริม่ตน้จากระดบั ๒ 
 

ชือ่ต าแหนง่   เจา้พนกังานธรุการ ระดบั ๒        รหสัต าแหนง่ ๒o๑ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 
 

 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การก ากับ 
ตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสัง่หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอ่ย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่
ได้รับมอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรือ่ง  รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือ
วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือ
เศรษฐกจิและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดท าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสทิธ์ิ  ติดตามให้มีการซอ่ม
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุดเสื่อมสภาพและการ
เบิกจ่ายพสัดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเกบ็รกัษาและให้บริการเอกสารส าคัญของทาง
ราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล  ทะเบียนที่เกี่ยวกบัการค้าและอุตสาหกรรม  และงานทะเบียน
เอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง  ๆ  การรวบรวมข้อมลูหรือจัดเตรยีมเอกสารและจดบันทกึรายงานการประชุม  เป็นต้น  
และปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค.   
หรือ  ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอรจ์ากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รบัการรบัรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง หรอืทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ         
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอรจ์ากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รบัการรบัรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง หรอืทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได ้
ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  และกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๒.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที ่

๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
 ๔.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
 ๕.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
 
 
ชือ่ต าแหนง่ เจา้พนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ระดบั ๒     รหสัต าแหนง่ ๒o๒ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 
 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ค่อนข้างยากภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่ง  ตามแบบ  หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอ่ย่าง
กว้าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องปฏิบัตโิดยผู้มีความรู้ความสามารถหรอืความช านาญงานค่อนข้างสูง  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
                    ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึนโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป  ลดอันตรายและ
ความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้  รักษาและบ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่  ป้องกันและ
บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
การฟื้นฟูบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม  ตามแผนที่เทศบาลได้ก าหนดไว้  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
                    ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางวิศวกรรมเครือ่งกล  เทคนิค
วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า  ช่างโยธา  
ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่นี้ได้  หรือ 

๒.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครือ่งเย็นและปรับอากาศ  ทางช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า         
ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น  หรือทางอื่นที่  ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได ้
 
ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
  ๑.  มีความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  และกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลงิ  งานธุรการทั่วไป  และงาน 
สารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบัตงิานในหน้าที ่
  ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ละเอียด  แม่นย า 

  ๖.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบ 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
 
ชือ่ต าแหนง่ เจา้พนกังานพสัด ุ ระดบั ๒        รหสัต าแหนง่ ๒o๓ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 
 
 

  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบังานพสัดุภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่งหรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติทีม่ีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  เป็นเจ้าหน้าที่ข้ันต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพสัดุตามที่ได้รบัมอบหมาย  เช่น  การ
จัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  การเกบ็รกัษา  น าส่ง  การซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  
อุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ การท าทะเบียนพสัดุ  การเกบ็รกัษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกบัพสัดุ
และปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางบญัชี  เลขานุการ  
เทคนิคการตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกล 
พาณิชยการ บรหิารธุรกจิ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสรา้ง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ทางบัญชี เลขานุการ   
เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล 
พาณิชยการ บรหิารธุรกจิ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล  หรอืทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
 
ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 

๑.  มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย   

กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแกก่าร 

ปฏิบัติงานในหน้าที ่
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
ชือ่ต าแหนง่ นายชา่งโยธา  ระดบั ๒       รหสัต าแหนง่ ๒o๔ 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบังานช่างโยธา ภายใต้การก ากบัตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่ง หรือ
แบบหรือแนวทางปฏิบัติทีม่ีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  เป็นเจ้าหน้าที่ข้ันต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา 
การให้ค าปรึกษาแนะน าที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เข่ือน อาคาร 
ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น ปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
งานด้านช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพื่อการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน ส ารวจ 
หาข้อมูลการจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ ค านวณสามัญ ซ่อม
สร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางเทคนิควิศวกรรมโยธา 

เทคนิควิศวกรรมส ารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง  ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืเทยีบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางเทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธาหรอืทาง
อื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้ 

ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.   มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบลกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบและข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในกาปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓.    มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที ่
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบ 
๖. มีความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
 
ชือ่ต าแหนง่ นายชา่งส ารวจ  ระดบั ๒        รหสัต าแหนง่ ๒o๕ 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบังานช่างส ารวจ  ภายใต้การก ากบัตรวจสอบโดยทั่วไปหรอืตามค าสัง่หรือ
แบบ  หรือแนวทางปฏิบัติทีม่ีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
  
ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างส ารวจที่ต้องใช้ความละเอียด 
แม่นย าและเทคนิคพอสมควรตามที่ได้รบัมอบหมาย  เช่น  วัดมุม  วัดระยะ  วัดระดับ  ลักษณะและขนาดของภูมิ
ประเทศช่วยหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่าง ๆ  วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการส ารวจ  ท าบันทึกข้อมลูและ
รายละเอียดต่าง ๆ  ที่ได้จากการส ารวจ  ซ่อมรับแกเ้ครือ่งมอืส ารวจ  ท าแผนที่ส ารวจและค านวณธนาคาร
ทรัพยส์ินเพือ่งานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน  และปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
                          ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางเทคนิควิศวกรรม
ส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

                          ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางเทคนิควิศวกรรม
ส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา   หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได ้

 
ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 

 ๑.  มีความรู้ในงานช่างส ารวจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล   และกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบและข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิานในหน้าที ่
 ๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที ่
 ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
 ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
 ๖.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ยู่ในความ 

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
 
 
ชือ่ต าแหนง่  นายชา่งไฟฟา้  ระดบั ๒        รหสัต าแหนง่ ๒o๖ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  ภายใต้การก ากบัตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสัง่หรือ
แบบ หรอืแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอ่ย่างกว้าง ๆ และปฏิบัตหินา้ที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ค่อนข้าง 
มีความยุ่งยากทางเทคนิค ตามที่ได้รบัมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง 
แก้ไข ติดตั้งและบ ารงุรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ทีเ่กี่ยวกับไฟฟ้าที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นย าและเทคนิค
พอสมควร ช่วยค านวณรายการ และประมาณราคาในการด าเนินงานดังกล่าว รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม
และปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางเทคนิควิศวกรรม 

ไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรบัอากาศ  อิเลก็โทรนิกส์ หรอืทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่นี้ได้หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น  และ
ปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
๑. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย  

กฎ  ระเบียบและข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
 
 
ชือ่ต าแหนง่ เจา้พนกังานสาธารณสขุชมุชน  ระดบั ๒      รหสัต าแหนง่ ๒o๗ 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบังานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความ 
สามารถ  หรอืความช านาญงานค่อนข้างสงู ภายใต้การตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรอื 
แนวทางปฏิบัติที่มอียู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

  เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้น ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกบังานให้บริการทางสาธารณสุข โดย
ให้บรกิารเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพร่างกาย ให้ค าแนะน าช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผูป้่วยหรือ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การสง่เสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก 
และงานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมปอ้งกันโรค หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการใหบ้ริการสาธารณสุข
ในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา เช่น ช่วยควบคุม
ตรวจสอบและปฏิบัตงิาน รวบรวมสถิติและข้อมูลการเกิดโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข สอบสวน
ภาวะการเกิดโรคในเบื้องต้น ติดตามและรายงานการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเช้ือส่งตรวจ เป็นต้น และปฏิบัตหิน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
๑.  ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึง่มรีะยะ 

เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางการสาธารณสุข  การพยาบาล ซึง่มี 
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามญัหรือทางอื่นที่ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้  หรือ 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการแพทย์แผนไทย 
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได ้

ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
๑. มีความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย  

กฎ  ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่ 

การปฏิบัตงิานในหน้าที ่
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบ 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
 
 
ชือ่ต าแหนง่ เจา้พนกังานพฒันาชมุชน  ระดบั ๒       รหสัต าแหนง่ ๒o๘ 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มอียู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพฒันาชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น ส ารวจข้อมลูเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนงานด าเนินการ และสนบัสนุนให้มีการรวมกลุม่ของ
ประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถ่ินเพื่อช่วยเหลือ เป็นผู้น าและเป็นทีป่รึกษากลุ่มในการพฒันาชุมชนใน
ท้องถ่ินของตน ดูแล สง่เสรมิประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถ่ิน
ของตน ร่วมท างานพฒันากบัประชาชนในท้องถ่ินอย่างใกลชิ้ด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท้องถ่ินตาม
วิธีการแลหลักการพัฒนาชุมชน เพือ่เพิม่ผลผลิตและเพิม่รายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลอืประชาชนในท้องถ่ิน
ทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดท ารายงาต่าง ๆ และปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนปุรญิญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทุก

สาขา ที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรอื 
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค.

หรือ ก.อบต. รับรอง 
 

ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
๑. มีความรู้ในการพฒันาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   และกฎหมาย 

กฎ  ระเบียบและข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที ่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สายงานทีเ่ริม่ตน้จากระดบั ๓ 
 
ชือ่ต าแหนง่  เจา้หนา้ทีต่รวจสอบภายใน  ระดบั ๓    รหสัต าแหนง่ ๓o๑ 
 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบัการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน      
งบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  ภายใต้การก ากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ไดร้ับ  มอบหมาย 
 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้น  ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน    
งบประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทาง
บัญชี  รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลกัฐานการท าสญัญา  การ
จัดซื้อพสัดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเกบ็รักษาพสัดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะ
ให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ  และการ     
ก่อหนีผู้กพันงบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ  ตรวจสอบงบประมาณรายได้  
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.

ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้   
 

ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
๑. มีความรู้ในวิชาการตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย  กฎ   

ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปจัจบุันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งของประเทศไทย 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะหป์ัญหาและสรปุเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
 
 
ชือ่ต าแหนง่  นติกิร  ระดบั ๓      รหสัต าแหนง่ ๓o๒ 
 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบักฎหมาย  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัตหิน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
 เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้น  ท าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจรงิและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่

เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ  เช่น  การร่างหรอืแก้ไข
เพิ่มเตมิ กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  การสอบสวนตรวจพจิารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนต าบล  
และการร้องทุกข์หรืออทุธรณ์  การวินิจฉัยปญัหากฎหมาย  การด าเนินการทางคดีการด าเนินการเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางแพง่  จัดท านิติกรรมหรอืเอกสารที่มผีลผูกพันทางกฎหมายและปฏิบัตหิน้าที่อื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
                   ได้รับปรญิญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางกฎหมาย  หรอืทางอื่นที่ ก.อบตก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได ้

 

ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
 ๑.  มีความรู้ในวิชากฎหมาย  และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที ่
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  และ 

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม   

โดยเฉพาะอย่างยิง่ของประเทศไทยและของท้องถ่ิน 
 ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
 ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมลู  วิเคราะห์ปญัหา  และสรปุเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
 
 
ชือ่ต าแหนง่  วิศวกรโยธา  ระดบั ๓      รหสัต าแหนง่ ๓o๓ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
                 ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและผงัเมือง และปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

                ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและค านวณ  พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้าทดลอง 
วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้ค าปรึกษาแนะน าในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ  ก าแพงคันดิน โครงสร้างส าหรบัรองรบัถังน้ ามนั ถังเก็บ
ของไหล อุโมงค์สาธารณะและส ารวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อ
วางโครงการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบคมนาคมและการขนส่ง  ประเภททางหลวง สนามบิน 
ทางว่ิง สระว่ายน้ าสาธารณะ งานผลิตน้ าประปา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
                  ได้ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ  หรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้ และ
ได้รับใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) 

ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
                     ๑. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตหิน้าที่ 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                    ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมอืง  เศรษฐกจิและสังคม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
                    ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
                    ๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมลู วิเคราะหป์ัญหาและสรุปเหตผุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
 
 
ชือ่ต าแหนง่  นกัวิชาการสิง่แวดลอ้ม ระดบั  ๓     รหสัต าแหนง่ ๓o๔ 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบังานวิชาการสิ่งแวดล้อม  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด 
และปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้น ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการสิง่แวดล้อม โดยปฏิบัติหน้าที ่
อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง  เช่น  ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับสภาวะ 
แวดล้อมประเภทต่าง ๆ  เช่น  การวิเคราะห์คุณภาพน้ า  คุณภาพอากาศ  เสียง  สารเป็นพิษและอื่น ๆ  เพื่อเป็น 
แนวทางในการก าหนดนโยบายและแผนงานด้านสิง่แวดล้อม ให้ค าปรึกษาแนะน าและส่งเสริมเผยแพร่ให้มีการ
ป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับสูงในการศึกษา  ตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ  พัฒนาประเภทต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนอันจะมผีลกระทบ
กระเทือนต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม  เช่น  ผลกระทบจากการคมนาคมและขนสง่  ผลกระทบจากการพลงังาน  
ผลกระทบจากการเกษตรกรรม  ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตรวจเหตุเดอืดร้อนร าคาญและวินจิฉัยข้อเท็จจรงิในกรณีที่มผีู้ร้องเรียนอันเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  เช่น  น้ าเสีย  เสียงรบกวน  เขม่าควัน  กลิ่นเหม็น  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  ประชากรศาสตร์ 

สังคมวิทยา  และมานุษยวิทยา  ภูมิศาสตร์  การบรหิารการศึกษา  สถิติ  โบราณคดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมือง  การเกษตร  วนศาสตร์  การประมง  เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  ธรณีวิทยา  วิทยาศาสตร์ทางทะเล   
สุขาภิบาล  อาชีวอนามัย  วิทยาศาสตร์การแพทย์  วิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดลอ้ม  หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
  ๑. มีความรู้ในวิชาการสิ่งแวดลอ้มอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืน  กฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
  ๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมลู  วิเคราะหป์ัญหา  และสรุปเหตผุล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 
 

ชือ่ต าแหนง่ สนัทนาการ ระดบั ๓                                             รหสัต าแหนง่ ๓o๕ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
         ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับงานสันทนาการภายใต้การตรวจสอบ ก ากบัของหัวหน้างาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
             ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอานามัย กีฬาเพื่อการแข่งขัน และ
กีฬาเพื่ออาชีพ  
             ๒. ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเด็ก และเยาวชนนอกระบบและเด็กเร่รอน 
             ๓. ส ารวจข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผลกิจกรรมเยาวชน  
             ๔. บริหารงานศูนย์เยาวชน  และบ ารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา 
             ๕ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 
ประเมินผล  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้มีความพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างมี
มาตรฐาน 
             ๖. ประสานนโยบายและจัดท ายุทธศาสตร์ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ
เด็กและเยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยังยืน 
             ๗. สง่เสริมท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประพณี วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
             ๘. รณรงค์ปลูกฝังแนวคิดในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน 
             ๙. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
             ๑o. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
               คุณวุฒิปริญญาตรี  หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางการศึกษา  พลศึกษา  จิตวิทยา  และโภชนาการ หรือ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ 
ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นี ้

ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

         ๒. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดต้ังองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล  กฎหมายระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์เยาวชน พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที ่

๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม กับการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
                   ๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแม่นย า 
                   ๕. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

๖. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน งานสหกรณ์ งานเยาวชน การพัฒนา 
ประชาธิปไตย ในโรงเรียน  และแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน 
                   ๗. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตกุารณ์ปจัจบุันในด้านการเมอืง เศรษฐกิจและสงัคม 
                   ๘. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมลู วิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

ภาคผนวก ก 



 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจบุคุคลเปน็พนกังานสว่นต าบล 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโตนด 
เรือ่ง การรบัสมคัรสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจบุคุคลเปน็พนกังานสว่นต าบล ประจ าป ี๒๕๕๘ 

...................................................................... 
 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยข้อสอบปรนัย  ข้อสอบจะออกเฉลี่ยน้ าหนักของแต่ละหมวดวิชา
ตามความเหมาะสม  ดังต่อไปนี ้
                   (๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)  
                            ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการสรุปความหรือจับ
ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือหา
แนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอื่น
ซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้ 
 
                   (๒) วิชาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
                        ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ  
สั้น ๆ หรือบทความและพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้น ๆ 
หรือทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 
 
                    (๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
                         ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

      ๑. รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัปจัจบุัน)  
         ๒. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเตมิ 
        ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

        ๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
        ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิม่เติม 
        ๖. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        ๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
        ๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพิ่มเตมิ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ข. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหนง่ (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน) 
              ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  โดยข้อสอบปรนัย  ข้อสอบจะออกเฉลี่ยน้ าหนักของ
แต่ละวิชาตามความเหมาะสม ดังนี ้
 
ที ่ ต าแหนง่ทีส่มคัรสอบ เรือ่งทีส่อบ 
๑ เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพนัธ ์๑ (๑)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตงิานประชาสัมพนัธ์อย่าง

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่(ตามหน้าที่และความรบัผิดชอบใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 
๒ เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู ๑ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการบันทกึข้อมูลอย่าง

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  (ตามหน้าที่และความรับผิดชอบใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ที ่ ต าแหนง่ทีส่มคัรสอบ เรือ่งทีส่อบ 
๓ เจา้พนกังานธรุการ ๒ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณอย่าง

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  (ตามหน้าที่และความรับผิดชอบใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และที ่
  แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 

๔ เจา้พนกังานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ๒ 

(๑)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตปิ้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบัติงานในหน้าที่ (ตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไข 
  เพิ่มเติม 
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ที ่ ต าแหนง่ทีส่มคัรสอบ เรือ่งทีส่อบ 
๕ เจา้พนกังานพสัด ุ๒ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานพสัดุอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่  (ตามหน้าที่และความรบัผิดชอบในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการ 
  ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

๖ นายชา่งโยธา ๒ (๑)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตงิานช่างโยธาอย่างเหมาะสม 
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  (ตามหน้าที่และความรับผิดชอบในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิม่เติม 
- พระราชบัญญัติผงัเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 



 
 
 

 
 
 

ที ่ ต าแหนง่ทีส่มคัรสอบ เรือ่งทีส่อบ 
๗ นายชา่งส ารวจ  ๒ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานส ารวจอยา่งเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่  (ตามหน้าที่และความรบัผิดชอบในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิม่เติม 
- พระราชบัญญัติผงัเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม 
 

๘ นายชา่งไฟฟา้ ๒ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัตงิานในหน้าที ่ (ตามหน้าที่และความรับผิดชอบในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 



 
 
 
 
 
 
ที ่ ต าแหนง่ทีส่มคัรสอบ เรือ่งทีส่อบ 
๙ เจา้พนกังานสาธารณสขุ 

ชมุชน ๒ 
(๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานสาธารณสขุอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่(ตามหน้าที่และความรบัผิดชอบในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิม่เติม 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 

๑๐ เจา้พนกังานพฒันาชมุชน ๒ (๑)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตงิานพัฒนาชุมชนอย่าง 
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  (ตามหน้าที่และความรับผิดชอบใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 



 
 
 
 
 
 
ที ่ ต าแหนง่ทีส่มคัรสอบ เรือ่งทีส่อบ 

๑๑ เจา้หนา้ทีต่รวจสอบภายใน ๓ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่ (ตามหน้าที่และความรับผิดชอบใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการ 
  ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  
  พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงิน การเก็บ 
  รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

๑๒ นติกิร ๓ (๑)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตงิานนิติกรอย่างเหมาะสม 
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่(ตามหน้าที่และความรบัผิดชอบในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ความรู้ประมวลกฎหมายอาญา 
- ความรู้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 



 
 
 
 
 
 
 
ที ่ ต าแหนง่ทีส่มคัรสอบ เรือ่งทีส่อบ 

๑๓ วิศวกรโยธา ๓ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานวิศวกรโยธาอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่ (ตามหน้าที่และความรับผิดชอบในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  และแก้ไขเพิ่มเติม 
-  พระราชบญัญัตผิังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  และแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 

๑๔ นกัวิชาการสิง่แวดลอ้ม ๓ (๑)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตงิานสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสม 
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่ (ตามหน้าที่และความรับผิดชอบในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
  บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ที ่ ต าแหนง่ทีส่มคัรสอบ เรือ่งทีส่อบ 

๑๕ สนัทนาการ ๓ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานสันทนาการอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่(ตามหน้าที่และความรบัผิดชอบในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง) 
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- พระราชบัญญัติสง่เสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 

 
 
ค. ภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่ (ภาค ค)  (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน)  
      ประเมินบุคคลเพือ่พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  โดยวิธีดังนี้ 
      ๑. ประเมนิความเหมาะสมกบัต าแหนง่ (สมัภาษณ)์  (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน) 
                  เป็นการประเมนิบุคคลโดยวิธีการสมัภาษณ์ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน
และพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ารับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 
 
 

....................................................................................................... 
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หนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาต้นสงักดั 
 

         เขียนที่............................................................ 
       วันที่..............เดือน...................พ.ศ................ 
 
                        ข้าพเจ้า............................................................ต าแหนง่................................ .............................. 
สังกัด.............................................อนุญาตให้.................................. ....................ต าแหนง่..........................................
ระดับ.......................สงักัด...........................................อ าเภอ........................................จังหวัด................................... 
สมัครสอบแข่งขันตามประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด  เรื่อง  การรบัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจบุุคคล
เป็นพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘  ในต าแหน่ง.................................................................... 
  
                        ทั้งนี้ หาก...........................................สอบแข่งขันได้  และมีสิทธิได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้
ข้าพเจ้ายินยอมให้....................................................โอน/ย้าย  มาบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานส่วนต าบลตามผล
การสอบแข่งขัน 
 
 

(ลงช่ือ) 
(...................................................) 

ต าแหน่ง............................................. 
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