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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล

ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ
----------------------------------------------------

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสวนตําบล ในตําแหนงตาง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการ
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  จํานวน ๑3 ตําแหนง ๑3
อัตรา  ดังตอไปนี้

๑. ตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบแขงขัน
๑.๑ ตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ ๑ จํานวน ๒ ตําแหนง ๒ อัตรา ประกอบดวย

(๑) ชางไฟฟา จํานวน ๑ อัตรา
(๒) เจาหนาที่พัสดุ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ ตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ ๒ จํานวน 6 ตําแหนง 6 อัตรา ประกอบดวย
(๑) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ อัตรา
(๒) เจาพนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา
(๓) เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ จํานวน ๑ อัตรา
(๔) เจาพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา
(5) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
(6) นายชางโยธา จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓ ตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ ๓ จํานวน ๕ ตําแหนง ๕ อัตรา ประกอบดวย
(๑) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน ๑ อัตรา
(๒) นิติกร จํานวน ๑ อัตรา
(๓) นักพัฒนาชุมชน จํานวน ๑ อัตรา
(๔) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
(๕) นักวิชาการศึกษา จํานวน ๑ อัตรา

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนง รายละเอียดตามที่ระบุไวใน “บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ” แนบทาย

ประกาศนี้

/๓. คุณสมบัติทั่วไป...



๒

๓. คุณสมบัตทิั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๖ แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด ดังนี้
(ก) โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง

(๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรฐานทั่วไป  หรือ
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน

(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  เวนแต

เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ

และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน

(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือตามกฎหมายอ่ืน

(๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ๓.๑

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานอีาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลไดในกรณีดังนี้
๑) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ (๗)  (๙)  (๑๐) หรือ (๑๔)
๒) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกิน

สองปแลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
/๓) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติ...



๓
๓) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ (๑๓) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามปแลว

และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมสามารถรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล

และแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลได ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือ
สํานักงาน ก.ท ดวนมาก ที่ มท. ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามขอความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอน รายละเอียด

ตามที่ระบุไวใน “ภาคผนวก ก.” แนบทายประกาศนี้
๔. อัตราเงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ

๔.๑ ผูที่สอบแขงขันได และไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ ๑ จะไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะไดรับเงินเดือน ๗,๖๔๐ บาท

๔.๒ ผูที่สอบแขงขันได และไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ ๒ จะไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
(๑) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา ๒ ป จะไดรับเงินเดือน ๘,๘๐๐ บาท
(๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะไดรับเงินเดือน ๙,๓๓๐ บาท

๔.๓ ผูที่สอบแขงขันได และไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ ๓ จะไดรับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ป) จะไดรับเงินเดือน ๑๑,๘๖๐ บาท

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผูมีความประสงคจะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่  ที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี ตั้งแตวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.
2557 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ(เวนวันหยุดราชการ) และสามารถดาวนโหลดดูรายละเอียดไดทางเว็บ
ไซด www.phen-sao.go.th หรือขอทราบรายละเอียดไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๒27-8015

๕.๒ คาธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครสอบแขงขันตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาค

ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค) ดังนี้
(๑) ตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนระดับ ๑ คาธรรมเนียมสอบคนละ ๓๐๐ บาท
(๒) ตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนระดับ ๒ คาธรรมเนียมสอบคนละ ๓๐๐ บาท
(3) ตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนระดับ ๓ คาธรรมเนียมสอบคนละ ๓๐๐ บาท

คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๓ เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาย่ืนในการสมัครสอบ

ผูสมัครตองกรอกขอความในใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบดวยลายมือตนเอง และยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้

(๑) ใบสมัครสอบ ที่ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(๒) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว  ถายคร้ังเดียวกัน

ไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

/(๓) สําเนาบัตรประจําตัว...



๔
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น  ซึ่ง

ปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาทะเบียนบาน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) โดยผูสมัครสอบ

จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาเปน
ภาษาตางประเทศใหแนบฉบับที่เปนภาษาไทย จํานวน ๑ ฉบับ

(๖) ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลที่แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน(ฉบับจริง) นับตั้งแตวันตรวจ
รางกาย จํานวน ๑ ฉบับ

(๗) สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ(สด.๔๓) หรือหนังสือ
ลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) พรอมแสดงฉบับจริง(เฉพาะผูสมัครสอบที่เปนชาย) จํานวน ๑ ฉบับ

(๘) ผูสมัครที่เปนขาราชการประเภทอ่ืนหรือขาราชการสวนทองถ่ินอ่ืนประสงคจะสมัครสอบแขงขันใน
ตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ตนดํารงตําแหนงอยู และใชวุฒิเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยู  จะตองนําหนังสือรับรองจาก
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งอนุญาตใหมาสมัครสอบ  หากผูสมัครสอบรายใดไมนําหนังสืออนุญาตดังกลาวมายื่นพรอม
ใบสมัคร  จะไมมีสิทธิสมัครสอบหรือถาเปนผูสอบแขงขันได จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ผูสอบแขงขันจะเรียกรองสิทธิ์
ใดๆ ไมได

(๙) สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เชน  ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฯลฯ (ถาม)ี จํานวน ๑
ฉบับ

(๑๐) สําเนาเอกสารทุกชนิด ใหใชกระดาษขนาด A๔ เทาน้ัน และใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนา
ถูกตอง” ลงชื่อวันที่/เดือน/ป ของสําเนาเอกสารทุกฉบับ

ผูสมัครสอบตองรับรองวา ตนเองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากปรากฏภายหลัง
วาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในการรับสมัครสอบแขงขันแลวใหถือวาผูสมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได

๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมสีิทธิสมัครสอบ  ใน

ขอ ๓.๒ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ  ภายในวันปดรับสมัครสอบ  คือ  วันที่ 31 เดือน
มกราคม พ.ศ.2557 ทั้งนี้  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร  ของสถานศึกษาใด  จะถือตาม
กฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ

๖.๒ ผูสมัครสอบตองเลือก สมัครในตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนระดับ ๑ – ๒ หรือสายงานที่เร่ิมตนระดับ ๓
เพียงระดับเดียว  และสมัครสอบไดเพียง ๑ ตําแหนงเทาน้ัน เมื่อสมัครแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงไมได

๖.๓ ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ใหถือวาการ
รับสมัครและการไดเขารับการสอบคร้ังนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน

/๗. การประกาศรายชื่อ...



๕
๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๗.๑ ผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน วันเวลาสถานที่สอบ  ตารางสอบ  และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบใหทราบ  ในวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี  หรือสามารถตรวจสอบผานทางเว็บไซด www.phen-sao.go.th

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ผูสมัครสอบจะตองสอบตามหลักสูตรการสอบแขงขันเปน ๓ ภาค โดยจะตองสอบ

๘.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบโดยขอสอบแบบปรนัย โดยใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการตาม

ระดับตําแหนง ดังนี้
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะหและสรุปเหตุผล  โดยการใหสรุปความหรือจับประเด็นใน
ขอความหรือเร่ืองราว  หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ  หรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน  หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน

๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
ทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษาไทย  โดยการใหสรุปความและหรือตีความจากขอความ

สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ  จากคําหรือกลุมคําประโยคหรือขอความสั้น ๆ การอานและการ
ทําความเขาใจกับบทความ  หรือขอความที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ  หรือขอความ  ทั้งนี้  รวมถึงการ
สรุปความและตีความดวย  ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา  การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา  และการ
เรียงความ

๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดังตอไปนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
(๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
(๕) พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๘) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
๘.๒ ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยขอสอบแบบปรนัย รายละเอียดตามที่ไดกําหนดไวใน “ภาคผนวก ข.” แนบทายประกาศนี้

/๘.๓ ภาคความเหมาะสม...



๖
๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ทั้งนี้อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมอีกก็
ไดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ  ประสบการณ
ทวงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน

๙. หลักเกณฑการตัดสิน
๙.๑ ผูสมัครสอบจะตองผานภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับ

ตําแหนง(ภาค ข) ตามเกณฑการตัดสินแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค)
ตอไป

๙.๒ การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค) ที่สอบตาม
หลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย

๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได
การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  จะเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบได

คะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค.) มากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา  ถาคะแนน
ภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค.)เทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข.)
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข.)เทากัน  ใหผูที่ไดคะแนน
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาคะแนนยัง
เทากันอีก  ใหผูสมัครสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ทั้งนี้  พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ

บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน ๒ ป  นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี  แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนั้น
อีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว  บัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอนเปนอันยกเลิก เวนแตไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ
แตงตั้ง  หรือไดมีการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดและไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งภายในอายุบัญชีที่กําหนดไว  และตอมา
บัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือกอนมีการประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม  ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง
แตทั้งนี้ผูนั้นจะตองไปรายงานตัวตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะบรรจุแตงตั้งไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผู
สอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม  แลวแตกรณี

๑๑. การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได
ผูใดไดรับการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นใน

บัญชีผูสอบแขงขันได  คือ
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้ง  เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้ง
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการ ภายในเวลาที่เจาของบัญชีผูสอบแขงขันไดกําหนด

โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ วัน  นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับ
ลงทะเบียน

(๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้ง  ในตําแหนงที่สอบได

/(๔) ผูนั้นประสงค...



๗

(๔) ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอน  แตองคการบริหารสวน
ตําบลเพ็ญไมรับโอน  และไดแจงใหทราบลวงหนาวาจะไมรับโอน  ผูนั้นจึงไมประสงคจะรับการบรรจุ

(๕) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผู
สอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียวกัน

การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
เมื่อออกจากราชการทหาร  โดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงที่สอบไดและบัญชีนั้นยังไมยกเลิก ใหข้ึน
บัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในคร้ังตอไป

การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) ถาบัญชีนั้นยังไมยกเลิกและเจาของบัญชีพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปน
อันสมควรจะอนุมัติใหข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมในลําดับสุดทายเพื่อบรรจุแตงตั้งตอไปก็ได

๑๒. เงื่อนไขการบรรจุและแตงตั้ง
(๑) องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะองคการบริหารสวน

ตําบลเพ็ญเทานั้น  ไมอาจอนุญาตใหหนวยงานอ่ืนใชบัญชีเพื่อบรรจุแตงตั้งได  เมื่อบรรจุแตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว  หาก
ภายหลังมีตําแหนงวางลง  อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได  แตตองบรรจุและแตงตั้งเรียงตามลําดับ
ที่ที่สอบแขงขันได

(๒) ผูสอบแขงขันไดที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ตองปฏิบัติหนาที่ใหองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ เปนเวลาไม
นอยกวา ๑ ป  นับแตวันที่บรรจุแตงตั้ง ไมมีขอยกเวน  จึงจะขอโอนไปสังกัดหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืนได

(๓) การบรรจุบุคคลเขารับราชการ  ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น  หรือตําแหนงอ่ืนที่
กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้นนํามาสมัครสอบแขงขัน และเปนตําแหนงที่เก่ียวของและ
เก้ือกูลกัน  ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด  โดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได

องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  โดยยึดหลักความรูความสามารถ  ความเสมอภาค
และความเปนธรรม  อยางหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคล  หรือกลุมบุคคล หรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได
และหากผูใดไดทราบขาวประการใดเก่ียวกับการแอบอาง  หรือทุจริต  เพื่อใหสอบได โปรดแจงองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ
ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๒๒7-8015 เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามกฎหมายตอไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ

ประธานคณะกรรมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล



ภาคผนวก ก.
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ
เร่ือง  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล

ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ
ลงวันที่ 17 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

----------------------------------------

ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง ดังน้ี

๑. สายงานที่เร่ิมจากระดับ ๑
๑.๑ ตําแหนง ชางไฟฟา ๑ รหัสตําแหนง 101

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานชางไฟฟาที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือ

แนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถ่ีถวน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ซอมแซมเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เก่ียวกับ

ไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานในหนวยงาน  และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางไฟฟา ชางอิเล็คทรอนิคส หรือทางอ่ืนที่

ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในงานชางไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มคีวามสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา



- ๒ -

๑.๒ ตําแหนง เจาหนาที่พัสดุ ๑ รหัสตําแหนง 102
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานชั้นตนเก่ียวกับการพัสดุที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบสําคัญชวยเก็บและจายพัสดุครุภัณฑ อุปกรณและเคร่ืองมือ เคร่ืองใชตาง

ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจายพัสดุครุภัณฑและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การ

ขาย ชางโยธา ชางกอสราง ชางเคร่ืองยนต ชางกลโรงงาน หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่เก่ียวของ และใช
ปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา



- ๓ -
๒. สายงานที่เร่ิมตนจาก ระดับ ๒

๒.๑ ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒ รหัสตําแหนง 201
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ

คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง ตามแบบ หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ ที่
จําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถหรือความชํานาญงานคอนขางสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ
ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึนโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่

เกิดเพลิงไหม รักษาและบํารุงขวัญ ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปนสวนใหญ ปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาต
ภัย การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสิน ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม ตาม
แผนที่เทศบาลไดกําหนดไว เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค

วิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ ชางเคร่ืองยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อม
และโลหะแผน หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ ทางชางเคร่ืองยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน
ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

ความรูความสามารถท่ีตองการ
1. มีความรูในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และ กฎหมาย กฎ

ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง งานธุรการท่ัวไป และ งานสารบรรณ

อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีละเอียด แมนยํา
6. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูใน ความรับผิดชอบ
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๒.2 ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ๒ รหัสตําแหนง 202

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการภายใตการ

กํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป  หรือตามคําสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามท่ีไดรับ

มอบหมาย  เชน  รางโตตอบ  บันทึก  ยอเรื่อง  รวบรวมขอมูลและสถิติท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดาน
หนึ่ง  ไดแก  ความรูเก่ียวกับงานชางสาขาตาง ๆ  วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรการแพทย  หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ
การเก็บรักษา  จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามใหมีการซอมบํารุงรักษา  ซอมแซมตามกําหนดเวลาท่ี
ฝายเทคนิคกําหนดไวจําหนายยานพาหนะท่ีชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุทางชาง  การตรวจสอบลงหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทางราชการ  เชน  ทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล
ทะเบียนท่ีเก่ียวกับการคาและอุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสารเก่ียวกับสิทธิตาง  ๆ  การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียม
เอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เปนตน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.พ. ก.ค.

หรือ  ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอร
จากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลา
การฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ

๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการ
ฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
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ความรูความสามารถท่ีตองการ
๑. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย
กฎระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี
๒. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี

๓. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา
๕. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความ

รับผิดชอบ
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๒.3 ตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ ๒ รหัสตําแหนง 203

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานสงเสริมสุขภาพ ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถหรือความชํานาญงานคอนขาง

สูง ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เปนเจาหนาที่ข้ันตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเก่ียวกับงานสงเสริมสุขภาพดานปฏิบัติการเพื่อสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใหมีทัศนคติและพฤติกรรมดานอนามัยสวนบุคคลที่ถูกตอง มีความสมบูรณพรอมทั้งรางกายและจิตใจตามที่
ไดรับมอบหมาย เชน สํารวจสภาพทองที่ ปญหาสถิติและขอมูลที่เก่ียวของกับการใหบริการ การสงเสริมสุขภาพ ใหบริการอนามัยแม
และเด็กในการตรวจเยี่ยมมารดาและทารก การใหบริการอนามัยโรงเรียน เชน เตรียมอุปกรณในการใหบริการอนามัยโรงเรียน
จัดเตรียมนักเรียน บัตรบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ตรวจสุขภาพ ใหภูมิคุมกันโรคแกนักเรียน ครู
ผูปกครอง และประชาชนทั่วไปในชุมชนในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ใหคําแนะนํา สาธิตการรักษารางกายใหปลอดภัย
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ การปองกันอุบัติเหตุ การรักษาความสะอาดเคหะสถาน การใหสุขศึกษาและใหความรูเก่ียวกับโภชนาการ
การใหบริการการวางแผนครอบครัว อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เชน บําบัดรักษาผูปวยมาลาเรีย
โรคเร้ือน จัดหาน้ําสะอาด คนหาผูปวย เสริมสรางภูมิคุมกันโรค และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะ

เวลาการศึกษาไมต่ํากวา 2 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ

2. ไดรับประกาศนียบัตรหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะ
เวลาการศึกษาไมต่ํากวา 3 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ

1. มีความรูในงานสงเสริมสุขภาพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย
กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
6. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
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๒.4 ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๒ รหัสตําแหนง 204

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่ง  หรือแบบหรือแนวทาง

ปฏิบัติที่มีอยูกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ข้ันตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได

รับมอบหมาย เชน  การรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณประจําป ทําฎีกา
เบิกเงิน  จัดทําทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคูจาย เปนตน ทําบัญชีเงินสดประจําวัน บัญชี
เงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท  ตรวจสอบใบสําคัญ   หมวดรายจาย    ตรวจทานงบใบสําคัญหมวด
ที่ไมมีปญหาทํารายงานการเงินเปนประจําทุกเดือน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี

พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
จะตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา ๙ หนวยกิต หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ

๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอย
กวา ๑๕ หนวยกิต หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูในระเบียบเก่ียวกับการเงินการคลัง มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลแลองคการบริหาร
สวนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก

การปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่

๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๖. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูใน

ความรับผิดชอบ
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๒.5 ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ ๒ รหัสตําแหนง 205

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานพัสดุภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติ

ที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเก่ียวกับงานพัสดุตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การจัดหา จัดซื้อ

ตรวจรับ การเบิกจาย การเก็บรักษา นําสง การซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชตาง ๆ การ
ทําทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การ

ธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
ชางโยธา กอสราง ชางเคร่ืองกล หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การ
ธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเคร่ืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
ชางโยธา ชางกอสราง ชางเคร่ืองกล หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ

1. มีความรูในงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย

กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม

แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
6. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ



-9-

๒.๖ ตําแหนง นายชางโยธา ๒ รหัสตําแหนง 206

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานชางโยธา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่ง หรือแบบหรือแนวทาง

ปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ข้ันตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเก่ียวกับงานชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การชวยออกแบบ

การควบคุม การกอสราง และบํารุงรักษาดานโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําที่เก่ียวกับ
งานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองน้ํา อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และ
สิ่งกอสรางอ่ืน เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เก่ียวกับงานดานชางโยธา เชน สํารวจทางเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ
ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจหาขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ
คํานวณสามัญ ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ
สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม  ชางกอสราง กอสราง  ชางสํารวจ ชางโยธา หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ
สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม  ชางกอสราง กอสราง ชางสํารวจ ชางโยธาหรือทางอ่ืนที่ ก .อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
กฎหมาย  กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่

๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ยูในความ

รับผิดชอบ
๑. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา



- ๑0 -

๓. สายงานที่เร่ิมจากระดับ ๓

๓.๑ ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๓ รหัสตําแหนง 301

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติหนาที่

อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนทําหนาที่ชวยศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อ

ประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
นโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเปนนโยบาย
แผนงานอบต. แผนอําเภอ แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสังคมศาสตร การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร

เศรษฐศาสตร หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางการวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร

เศรษฐศาสตร หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

ความรูความสามารถที่ตองการ

1. มีความรูในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร การวางแผนและการบริหารอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่

2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่

3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศ
ไทย

4. มีความความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล



- 11 -

๓.2 ตําแหนง นิติกร ๓ รหัสตําแหนง 302

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับกฎหมาย ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติหนาที่อ่ืน

ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน ทําหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อเสนอ

ความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายดานตาง ๆ เชน การรางหรือแกไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานสวนตําบล และการรองทุกขหรืออุทธรณ การวินิจฉัยปญหากฎหมาย
การดําเนินการทางคดีการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางแพง จัดทํานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอ่ืนที่ ก.อบตกําหนดวาใช

เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชากฎหมาย และมีความสามารถในการใชกฎหมายอยางเหมาะสมแก

การปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทยและของทองถ่ิน
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล



- 12 -

๓.3 ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ๓ รหัสตําแหนง 303

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน ดําเนินการและนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน
ประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถ่ิน เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความ
เขาใจและความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนํา
และ ฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพื่อชวยเหลือประชาชน
ในทองถ่ินทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

3. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง
สังคมวิทยา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย

กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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๓.4 ตําแหนง นักวิชาการเงนิและบัญชี ๓ รหัสตําแหนง 304

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับตรวจสอบใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เก่ียวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง เชน จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงิน
ฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณของประจําเดือน จัดทําประมาณการ รายไดรายจาย
ประจําป พรอมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห
ประเมินผลและติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเปนตน และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
.

ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย วาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย

กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่เก่ียวของและที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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๓.5 ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ๓ รหัสตําแหนง 305
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับวิชาการศึกษา  งานการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  งานสังคมสงเคราะห
ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาทีชั้นตน  ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในดานตาง ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย  ดังนี้  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการศึกษา  โดยศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  วางแผนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เพื่อ
การจัดการศึกษาของ อบต. รวมถึงการศึกษาวิเคราะห  วิจัยหลักสูตร  การสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ  ในความ
รับผิดชอบของทางราชการ  การวิเคราะห  วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน  การวางแผนการศึกษา  การจัดพิพิธภัณฑ
ทางการศึกษา  จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา  ตลอดจนการใหหรือจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี  ศึกษา  วิเคราะห
วิจัย  ทําความเห็นสรุปรายงาน  และเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา  และสงเสริมการวิจัยการศึกษา  การวางโครงการ  สํารวจ  เก็บ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม  ประเมินผลดําเนินการและแกไขปญหาขัดของตาง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห วิจัย  และเสนอแนะการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ  ตลอดจนแนวทางพิจารณา
เร่ืองตาง ๆ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ
เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ  ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ของสวนราชการที่สังกัด  นอกจากนั้น  ยังทําหนาที่จัดทําแผนและระบบสารสนเทศงานการเจาหนาที่  งานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา  หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.รับรองใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล
ได  หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้

ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความเขาใจในวิชาการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดตั้ง อบต. กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน  และกฎหมาย กฎ ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล

--------------------------------------------



ภาคผนวก ข.
รายละเอียดวิชาท่ีจะดําเนินการสอบแขงขัน

ภาคความรู ความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล
ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ

ลงวันท่ี 17 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถ  ดังตอไปนี้ โดยขอสอบปรนัย
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะหและสรุปเหตุผล  โดยการใหสรุปความหรือจับประเด็นในขอความหรือ
เร่ืองราว  หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ  หรือสังคม  หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลง
ที่จาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมุติฐาน  หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน

๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
ทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษาไทย  โดยการใหสรุปความและหรือตีความจากขอความสั้น ๆ หรือ

บทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ  จากคําหรือกลุมคําประโยคหรือขอความสั้น ๆ การอานและการทําความ
เขาใจกับบทความ  หรือขอความที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ  หรือขอความ  ทั้งนี้  รวมถึงการสรุปความ
และตีความดวย  ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา  การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา  และการเรียงความ

๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูในเร่ืองดังตอไปนี้

(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
(๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
(๕) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๘) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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ข. ภาคความรู ความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๑. สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ ๑ จํานวน ๒ ตําแหนง ๒ อัตรา

๑.๑ ตําแหนง  ชางไฟฟา  ระดับ ๑
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย

ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน
(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารบ ุคคลส วนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒
(๓) พระราชบัญญัต ิควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพ ิ่มเตมิ
(๔) ระเบียบสาน ักนายกรัฐมนตรีว าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และทีแ่กไขเพ ิ่มเตมิ
(๕) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒
(๖) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐
(๗) วิชาความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.2 ตําแหนง  เจาหนาที่พัสดุ  ระดับ ๑
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย

ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน
(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒
(2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540
(3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แกไข

เพิ่มเติม

2. สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 จํานวน 6 ตําแหนง 6 อัตรา

2.๑ ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย

ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน
(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒
(2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540
(3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
(5) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
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2.2 ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 2
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย

ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน
(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒
(๒) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร  พ.ศ. ๒๕๕๐
(๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) ความรูความสามารถในวิชาการใชคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรกราฟฟก และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2.3 ตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ ระดับ 2
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย

ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน
(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒
(๒) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕
(๖) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๗) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๘) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
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2.4 ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ  ระดับ 2

โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย
ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน

(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒

(2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540
(3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แกไข

เพิ่มเติม

๒.5 ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ ๒
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย

ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน
(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖)

พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๔) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไข

เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๑๐) ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติงานดานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได  คาธรรมเนียม

และงานอ่ืนที่เก่ียวของอยางเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่
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๒.6 ตําแหนง  นายชางโยธา  ระดับ ๒

โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย
ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน

(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒

(๒) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๗) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๙) ความรูความสามารถในวิชาชางโยธา  กอสราง  การเขียนแบบ  การสํารวจ  ทฤษฎีโครงสราง

๓. สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ ๓ จํานวน ๕ ตําแหนง ๕ อัตรา
๓.๑ ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับ ๓

โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย
ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน

(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒

(๒) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง

ปจจุบัน
(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๙) ความรูความสามารถในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร  การวางแผน  และการบริหาร
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๓.2 ตําแหนง  นิติกร  ระดับ ๓

โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย
ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน

(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒

(๒) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๔) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘)
(๕) ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
(๖) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๗) พระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๘) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๙) พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑๐) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง

ปจจุบัน
(๑๑) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๓.3 ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ ๓
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย

ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน
(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒
(๒) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๕) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๗) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข

เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๙) ความรูความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนและสังคม งานสวัสดิการสังคม  การใหการสงเคราะห  การ

บริหารโครงการและการสนับสนุนตาง ๆ
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3.4 ตําแหนง นักวิชาการการเงินและบัญชี  ระดับ 3

โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย
ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน

(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒

(๒) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๔) พระราชบัญญตัิความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไข

เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๑๐) ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติงานดานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได  คาธรรมเนียม

และงานอ่ืนที่เก่ียวของอยางเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่

๓.5 ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่และกฎหมาย

ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน
(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒
(๒) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๗) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๗
(๘) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕
(๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑๐)หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
(๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปน

คาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑๒)ความรูความสามารถในวิชาการศึกษา
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