
ประกาศ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

รับสมัคร บุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล ประจําปี ๒๕๕๘

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

ด้วย บุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
1/๒๕๕๘ 25 กันยายน ๒๕๕๘

บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล ประจําปี๒๕๕๘ จํานวน ๑7 ตําแหน่ง๑9 อัตรา

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุโขทัย กําหนดหลักเกณฑ์
านส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑

สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบแข่งขันฯ 1/๒๕๕๘ 25 กันยายน ๒๕๕๘ จึง
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลตามรายละเอียด

๑.
๑.๑) ๑ จํานวน 5 ตําแหน่ง  รวม 7 อัตรา

๑) จํานวน ๑ อัตรา
๒) ธุรการ จํานวน 3 อัตรา
3) ช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
4) ช่างเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา
5) ช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา

๑.๒) ๒ จํานวน 5 ตําแหน่ง  รวม 5 อัตรา
๑) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน ๑ อัตรา
๒) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ อัตรา
๓) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
๔) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา
๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 อัตรา

1.3) ๓ จํานวน 7 ตําแหน่ง  รวม 7 อัตรา
๑) จํานวน ๑ อัตรา
๒) วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน ๑ อัตรา
๓) บุคลากร จํานวน ๑ อัตรา
๔) นิติกร จํานวน ๑ อัตรา
๕) นักวิชาการเกษตร จํานวน ๑ อัตรา
6) วิศวกรโยธา จํานวน ๑ อัตรา
7) จํานวน ๑ อัตรา

/๒. คุณสมบัติ..................
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๒.
มี

๒.๑
ผูส้มัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ๖ แห่งประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุโขทัย
๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มี
(๓) ตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นผู ้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู ้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิ หรือจิต

สมประกอบ
(ก)
(ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(ค)
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ)

(๖)
งพนักงานส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

(๗)
(๘)
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๑๐) ไม่เป็นผู ้ เคยต้อง ความผิดอาญาเว ้นแตเ่ป็นโทษ

(๑๑) ไม่เคยเป็นผู ้ถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
(๑๒) ไม่เป็นผู ้ เค

(๑๓) ไม่เป็นผู ้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทํา

/(๑๔) ไม่เป็น.....................
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(๑๔) ไม่เป็นผู ้ เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๖ ของ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุโขทัย(ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย) อาจพิจารณายกเว ้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็น
พนกังานส่วนตําบลได้

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

(๓) ๖ (๑๓) อกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณี

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับ
ตามหนังสือ ๘๙/๒๕๐๓ ๒๗

มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน
ผู ้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผูมี้คุณสมบัติเฉพาะสําหรั กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล

(ก.อบต.) กําหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร(ภาคผนวก ก)

๓. อัตรา

๓.๑ ตําแ ๑
(๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑

ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมธัยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๙,๔๔o บาท

๓.๒ ๒
(๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญาหรือ

หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๔ ปีต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๘๐ ก.อบต.กําหนด

(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญา
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  อัตรา
เงินเดือน ๑๑,๕๑๐ .อบต.กําหนด

/(๓.๓) ตําแหน่ง...................



- ๔ -

๓.๓ ๓
(๑) ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๖๐ .อบต.กําหนด

๔.
ผูมี้ความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถขอรับใบสมัคร และหากสนใจคู่มือ ในราคาเล่มละ ๕๐.- บาท โดย

ใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง ห้องประชุม อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ หรือ

สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข๐-๕๕๖9-3077 เว็บไซต์ http://www. nongkhading.go.th

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ให้ผู ้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ตําแหน่งละ ๓๐๐.- บาท

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่ จะเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
สุโขทัยพิจารณายกเว ้นเป็นรายกรณีไป

๖. ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขัน
ผู ้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบด้วยลายมือตัวเองและต้อง

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ เกิน ๖ เดือน จํานวน
๓ รูปโดยให้ผู ้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จํานวน๑ รูปและบตัรประจําตัวสอบจํานวน ๒ รูป – สกุล
ไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องอย่างละ๑ ฉบับ
(๓) ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (แสดงฉบับจริง) ระบุ

พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู ้มีอ ํานาจภายในวัน
ปิดรับสมัคร

ผู ้สมัครสอบใช้สําเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้

(๔) รรมการพนักงานส่วนตําบลกําหนด
เกิน ๑ เดือน นับจนถึงวันรับสมัคร  ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ

(๕) (ถ้ามี)
(๖) / ประสงค์จะสมัครสอบใน

ดังกล่าว
สอบแข่งขันได้  ผู ้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้(ภาคผนวก ค)

/(7) สําเนาภาพถ่าย......
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(๗) สําเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A๔ และให้ผู ้สมัครเขียนคํารับรองว่า“สําเนา
ถูกต้อง” /เดือน/ปี ของสําเนาเอกสารทุกฉบับ

๗. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

(๑) ให้ผู ้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มีคุณสมบติัครบถ้วนตรงตามประกาศรับ
ภายหลัง

จะถือว่าผู ้สมัครสอบเป็น
ผู ้สมัครสอบสามารถสมัครได้คนละ ๑

(๒)

น
(๓) และหมายเลขโทรศัพท์

ยู่ในภายหลัง ต้องให้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ทราบทันที

๘.
องค์การบริหารส่วนตําบล

บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล ๒ ๐ เ ดื อ น  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๘ แ ล ะ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์
http://www.nongkhading.go.th และ องค์การบริหารส่วนตําบล

๙. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
(ภาค ก) และภาคความรู้

ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข)
ตําแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) ต่อไป รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร ภาคผนวก ข

๑๐. หลักเกณฑ์การตัดสิน
(๑) (ภาค ก)

ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) การตัดสินว่าผูใ้ดเป็นผู ้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู ้ได้
๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(ภาค ค)

วัดผลด้วย
(๒) การตัดสินว่าผู ้ใดเป็นผู ้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู ้สอบได้คะแนนในภาคความรู้

(ภาค ก) (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง (ภาค ค) ๖o

/๑๐.หลักเกณฑ.์..........

http://www.nongkhading.go.th
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๑๑.
๑๑.๑

(ภาค ค)
กว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู ้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง ( ภาค ข) ( ภาค ข)

(ภาค ก) มากกว่าเป็นผู ้อยู่ใน
ให้พิจารณาจากเอกสารในการ

สมัครสอบ
๑๑.๒ บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒

เป็นอันยกเลิกเว ้นแต่ได้มีการเรียกรายงาน

เกิน ๓๐ วัน นับแต่ว ันถัดจากวั
ใหม่แล้วแต่กรณี

๑๑.๓ การยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอยา่ง

(๑)

(๒) องค์การบริหารส่วน
ตําบล กําหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า๑๐

(๓)

(๔)

(๕)

(๑๑.๓)
โดยไม่มี

๑๒.
๑๒.๑ องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู ้ดําเ

องค์การบริหารส่วนตําบล
เรียงตามลําดับในบัญชีผู ้

สอบแข่งขันได้

/(๕) .............





ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล ประจําปี ๒๕๕๘

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

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําห

๑

แหน่ง เจ้า ระดับ ๑ รหัสตําแหน่ง 2o4

หรือแบบ  หรือแ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประ ก.อบต.กําหนดว่า

๑.
ด้วยเทศบาล  กฎหมายว่า

๒.
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
๔.



ธุรการ ระดับ ๑ รหัสตําแหน่ง 211

มอบหมาย

เก็บและค้นหาหนังสือ
กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ
เอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ .พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับร

วิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
12

1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

1.
2.

ภาคผนวก ก



ช่างโยธา ระดับ ๑ รหัสตําแหน่ง 502

งและบํารุงรักษาด้านช่างโยธา

ก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุสํารวจ ข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาปัตยกรรม

เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ .จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ค
1.
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย

วามรู้

3.
4.

ภาคผนวก ก



ช่างเขียนแบบ ระดับ ๑ รหัสตําแหน่ง 507

มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือ

และแบบแสดงระดับของทาง แบบแปลน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ สถาปัตยกรรม

.จ.

1.
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

4. มีความรู้ความสามารถในการ
5.

ภาคผนวก ก



ช่างสํารวจ ระดับ ๑ รหัสตําแหน่ง 519

รายละ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1.
2. ไดรั้บประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ก.จ.

1.
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

4.
5.

ภาคผนวก ก



๒

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ๒ รหัสตําแหน่ง 703

มรับผิดชอบ

แล ส่งเสริมประชาชน

ต่อครอบครัวในด้านการเก

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) .พ.

ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ
2. (ปวส.) .พ. ก.ค.หรือ ก.อบต.

รับรอง

ñ. มีความรู้ในการพัฒนาชุ
ò. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  และกฎหมาย

ó. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้

ô. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฎิ
õ.
ö.

รับผิดชอบ

ภาคผนวก ก



เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๒ รหัสตําแหน่ง ๒2๒

เกิดเพลิงไหม้  รักษาและบํารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่  ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑.

.อบต.
๒. องกล  เทคนิควิศวกรรม

.อบต.

ความรู้
๑.
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ

๓. มีความรู้ความสาม

๔.
๕.
๖. มีความสามารถในการใ

ภาคผนวก ก



เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๒ รหัสตําแหน่ง ๓06

อประกอบการจัดทํางบประมาณประจําปีทําฎีกาเบิกเงิน เช่น  บัญชีเงินสดประจําว ัน  บัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้

จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพา
2. การ

บริหารธุรกิจ 15 หน่วย
กิต ก.ท.

1.
2.

เทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบั
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

4.
5.
6.

ความรับผิดชอบ

ภาคผนวก ก



เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ ๒ รหัสตําแหน่ง 31๓

ตรวจรับ  การเบิกจ่าย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชี

.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

๒.

.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

๑.
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลและกฎหมาย

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

๔.
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติ
๖.

รับผิดชอบ

ภาคผนวก ก



เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ระดับ ๒ รหัสตําแหน่ง 42๒

แม่และเด็ก และงานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล กาบควบคุม

ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา เช่น ช่วยควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติและข้อมูลการเกิดโรคติดต่

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑.

เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ .อบต. กําหนดว่าใช้เป็น

๒. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ .อบต. กําหนดว่าใช้เป็น

๓. างการแพทย์แผนไทย
.อบต.

ñ.
ò. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และกฎหมาย

กฎ
ó. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่

ô.
õ. ามละเอียดแม่นย ํา
ö.

รับผิดชอบ

ภาคผนวก ก



๓

ระดับ ๓ รหัสตําแหน่ง ๓o๑

ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน      งบประมาณ  บัญชี

ด้าน    งบประมาณ  บัญชี

รักษาพัสดุในคลงัพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ตรวจสอบ
รายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ  และการ
ตรวจสอบงบประมาณรายได้  รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ก.อบต.

ñ. มีความรู้ในวิชาการตรวจ
ò. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และกฎหมาย  กฎ

ó. ฉพาะ

ô.
õ. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

ภาคผนวก ก



วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ รหัสตําแหน่ง 2o๑

หน้

ใกล้ชิด

วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน เพือเสนอแนะเพือ
ประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึงอา จ
เป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง
นโยบาย  แผนงานเทศบาล  แผนงานเมืองพัทยา  แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํากว ่ านี ทาง สั ง คมศา สตร ์  การวางแผน  วิจัยทาง สั ง คมศา สตร ์   รัฐศา สตร ์

เศรษฐศาสตร์  หรือทางอืนที   ก .ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีได้

1. มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที

2. มีความรู้  ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายวา่ด้วยระเบียบพนักงาน

ในการปฏิบัติงานในหน้าที
3. มีความรู้ทัวไปเ กี ยวกั บเหตุ การณ์ ป ัจจุบันในด้ า นกา รเ มื อง  เศรษฐกิ จและสั ง คม

โดยเฉพาะอย่างยิงของปร ะเ ทศไทย
4. มีความความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

ภาคผนวก ก



บุคลากร ระดับ ๓ รหัสตําแหน่ง 2o8

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ซึงมี หน้ าที ควา มรั บผิ ดชอบแล ะคุ ณภา พขอ ง ง านไม ่ สูง นักหร ื อใน

งานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีจํานวนหนึงหร ื อปฏิ บัติงานบุ คคลของ

หนึงหร ื อหล า ยอย ่ า

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพือชี แจง เ หตุ ผลใ นกา รดํ า เ นินการเรือง ขออนุ มั ติเกี ยวกั บงา นบุ คคลใ ห้ เ ป็นไปตา มกฎหมา ย   กฎ

ของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างของเทศบาลหรือเมืองพัทยา  ให้ค ําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่

ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วย ังทําหน้าทีติดต่ อปร ะสา นง าน
ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค ําปรึกษาแนะนําและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานทีรับผ ิ ดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

บริหารธุรกิจ  การบริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์  หรือทางอืนที  ก .ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ          ต ําแหน่งนีได้

ค
1.
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน

กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบัง
3. มีความรู้ทัวไปเ กี ยวกั บเหตุ การณ์ป ัจจุบันในด้ า นกา รเ มื อง  เศรษฐกิ จและสั ง คม  โดยเ ฉพา ะ     อย่ างยิ งของ

ประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

ภาคผนวก ก



นิติกร  ระดับ ๓ รหัสตําแหน่ง 2o๒

มอบหมาย

ลักษณะงาน

เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ  เช่น  การร่างหรือแก้ไขเพิมเ ติ ม กฎ  ระเ บี ยบ  และ
ข้อบังคับ  การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกียวกับวินัยพนักงานส่วนตําบล  และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  การวินิจฉัย
ปัญหากฎหมาย  การดําเนินการทางคดีการดําเนินการเกียวกั บความร ั บผ ิ ดทา งแพ่ ง  จั ดทํ านิ ติกรรมหร ื อเ อกสา รที มีผลผู กพันทา ง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
.อบตกําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งนีได้

๑. มีความรู้ในวิชากฎหมาย  และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอืนที ใช้ใ นกา รปฏิ บัต ิงานในหน้ า ที

๓. มีความรู้ทัวไปเ กี ยวกั บเหตุ การณ์ป ัจจุบันในด้ า นกา รเ มื อง  เศรษฐกิ จ  และสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิงของปร ะเ ทศไทย และของท้ องถิ น

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล

ภาคผนวก ก



นักวิชาการเกษตร  ระดับ ๓ รหัสตําแหน่ง 708

ปฏิบัติ
ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุง บํารุงพันธ์ุ การขยายพันธ์ุ การคัดพันธ์ุต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ ๋ ย การเก็บรักษา
ผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช ให้ค ําปรึกษาแนะนํา อบรม
และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าทีเกษต รกรและประเมินโดยทัวไปช่ วยตรวจสอบแ ละวิ เคราะห์
ข้อมูลเบือง ต้ นเ กี ยวกั บกา รทดลอง และว ิ เ ครา ะห์ ว ิจัยพั นธุ ์ พืช ว ั ตถุมีพิษปุ๋ ยเคมี  ตลอดจนช่ วยตรวจสอบคว บคุ มพืชและว ั สดุ
การเกษตร เพือใ ห้ เป็นไ ปตา มกฎหมา ยควบคุ มและปฏิ บัติงานห้ อง ปฏิ บัติกา รหร ื อใ นสถา นี ทดลอง  ซึ งดํา เนินกา รค้ นค ว้าทดลอง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํากว่ านี ทาง เ กษตร ศาสตร ์  สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การ

.อบต.
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีได้

1. มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอืนที ใช้ใ นกา รปฏิ บัต ิงานในหน้ า ที
3. มีความรู้ทัวไปเ กี ยวกั บเหตุ การณ์ ป ัจจุบันในด้ า นกา รเ มื อง เ ศรษฐกิ จ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิงของ

ประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที
5. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทัวไปและมี อัธยาศั ยและมนุ ษย ์

สัมพันธ์ทีดี

ภาคผนวก ก



วิศวกรโยธา ระดับ ๓ รหัสตําแหน่ง 515

ช่วยในการปฏิบัติงานเกียวกั บกา รออกแบบแ ละคํ านว ณ  พิ จา รณา กา รตรวจสอบ ค้ นคว ้ าทดลอง  วิ เคราะห์ และวิ จัย
วางโครงการก่อสร้าง ให้ค ําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่
เรือหรือคานเรือ  กําแพงคันดิน โครงสร้างสําหรับรองรับถังนํ ามั นถังเก็บของไหล อุโมงค์สาธารณะและสํารวจออกแบบ

ที

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํากว่ านี ทาง วิ ศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประ ทาน ว ิ ศวกรรมสุ ขาภิ บาล วิ ศวกรรม

สํารวจ  หรือทางอืนที  ก .อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีได้  และได้ รับใ บอนุญาตเป็นผู ้ประกอบอาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

๑. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับอืนทีใช้ ในกา รปฏิ บัติงานใ นหน้ าที
๓. โดยเฉพาะอย่างยิงของปร ะเ ทศ

ไทย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

ภาคผนวก ก



๓ รหัสตําแหน่ง 216

ปฏิบัติงานขันต ้ นเ กี ยวกั บงา นวิ ชาการสิ ง แวดล้ อม  ภายใ ต้ กา รกํ ากับตรว จสอบโดยใกล้ชิด

ยวกับสภาวะแวดล้อมประเภทต่าง ๆ  เช่น  การ

สิงแวดล้ อม ให้ คําปร ึ กษา แนะ นํ าและส่ งเ สร ิ มเ ผยแพร ่ ให้ มีกา รป้ องกั นแ ละรั กษา คุ ณภ า พสิ งแวดล้ อม ช่ วยนั ก วิชาการสิ ง แวดล้ อม

และเอกชนอันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดล้ อม  เช่ น  ผลกระทบจ า กกา รคมนา คมและขนส่ ง  ผลกระทบจ า ก
การพลังงาน  ผลกระทบจากการเกษตรกรรม  ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม  เพือใ ห้ เป็ นไ ปตา มมา ตร ฐา นค ุ ณภ า พ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สังคมวิทยา และ

มนุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง  การเกษตร  วนศาสตร์  การ
ประมง  เคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย  วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ สิงแวดล้ อม หร ื อทา งอื นที ก .จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีได้

๑. มีความรู้ในวิชาการสิงแวดล้ อมอย่ างเ หมา ะสมแก่ กา รปฏิ บัติงานในหน้าที
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอืนที ใช้ใ นกา รปฏิ บัต ิงานในหน้ า ที
๓. จและสังคม  โดยเฉพาะ

อย่างยิงของปร ะเ ทศไทย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล

ภาคผนวก ก



ภาคผนวก ข
คคลเป็นพนักงานส่วนตําบล

ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล ประจําปี ๒๕๕๘

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

ก. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยข้อสอบปรนัย

เหมาะสม ดังต่อไปนี
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ
หรือเรืองราว หร ื อวิ เคราะห์ เหต ุ กา รณ์ หร ื อสร ุ ปผลทา งกา รเ มื อง  เศรษฐกิ จหร ื อสั งคม หร ื อหา แนว โน้ ม หร ื อความเ ปล ี ยนแปลง ที

วามสามารถอย่างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างก็ได้

(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ สัน  ๆ หร ื อบทความ

และพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

(๓) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ในเรือง ต่ อไปนี

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปัจจุบัน)
๒. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗
๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ .ศ.๒๕๔๖
๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๖. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๘
๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๑

และแก้ไขเพิมเ ติ ม



ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทีใช้ เฉพาะตําแหน่ง  โดยข้อสอบปรนัย ข้อสอบจะออกเฉลียนํ าหนั กของ แต่ ละวิ ชาตาม

ความเหมาะสม ดังนี

๑ ประชาสัมพันธ์ ๑ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงานปร ะชา สั มพั นธ ์ อย ่ างเ หมา ะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหนา้ทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐานก ํ าหนด
ตําแหน่ง)
(๒)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกียวกั บคอมพิ วเ ตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๐

๒ ธุรการ ๑ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงานธ ุ รกา ร งานสา รบร รณอ ย่ างเ หมา ะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นก ํ าหนด
ตําแหน่ง)
(๒)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และที
แก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙

ภาคผนวก ข



3 ช่างโยธา ๑ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนวทางปฏิบัติงานช่างโยธาอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นก ํ าหนด
ตําแหน่ง)
(๒)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที พ .ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแก้ ไขเ พิ มเติ ม
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก้ไขเพิมเ ติ ม
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

4 ช่างเขียนแบบ ๑ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงาน ช่างเขียนแบบย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นกํ าหนดตํ าแหน่ ง)
(๒)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแก้ ไขเ พิ มเติ ม
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก้ไขเพิมเ ติ ม
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

ภาคผนวก ข



5 ช่างสํารวจ ๑ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงานสํ ารวจอย่ างเ หมา ะสมแก่ กา ร
ปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นกํ าหนดตํ าแหน่ ง)
(๒)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

-
- (GIS)
- การคํานวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชนข์องภาพถ่ายทางอากาศใน
งานแผนที หล ั กกา รแปลภา พถ ่ ายทา งอา กา ศ
- ความรู้เบือง ต้ นเ กี ยวกั บระ บบสา ร สนเ ทศ (GIS)

6 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงานพั ฒนา ชุ มชนอย่ าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นม าตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง)
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอืนที ใช้ใ นกา รปฏิ บัต ิงานในหน้ า ที ดังนี
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเติม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘

ภาคผนวก ข



7 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ๒

(๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติป้อง กั นแ ละบร รเ ทา
สาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที(ตามหน้าทีและค วามรับผิดชอบ
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง)
(๒)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ .ศ.๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และแก้ไข
เพิมเติม

- พระราชบัญญัติว ัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และทีแก้ ไขเ พิ มเติ ม

8 เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 2

(1) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐานก ํ าหนด
ตําแหน่ง)
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอืนที ใช้ใ นกา รปฏิ บัต ิงานในหน้ า ที ดังนี
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเติม

- พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน พ .ศ.๒๕๔๗
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน พ .ศ.2535 และทีแก้ ไขเ พิ มเติ ม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ .ศ.2545

ภาคผนวก ข



ครสอบ
9 เจ้าพนักงานพัสดุ ๒ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงานพั สดุ อย ่ างเ หมา ะสมแก่ กา ร

ปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นกํ าหนดตํ าแหน่ ง)
(๒)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกียวกั บกา รเ สนอราคา ต่ อหน่ วยงานของรั ฐ
พ.ศ.๒๕๔๒

10 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน ๒

(๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงานสา ธา รณส ุ ขอย่ างเ หมา ะสมแก่ กา ร
ปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นกํ าหนดตํ าแหน่ ง)
(๒)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิมเ ติ ม
- พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

ภาคผนวก ข



บ
๑๑ ๓ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงาน ตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมแก่

การปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นก ํ าหนด
ตําแหน่ง)
(๒)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกียวกั บกา รเ สนอราคา ต่ อหน่ วยงานของรั ฐ
พ.ศ.๒๕๔๒

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๕

๑๒ เจ้าหน้
แผน ๓

(๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา น
กําหนดตําแหน่ง)
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอืนที ใช้ใ นกา รปฏิ บัต ิงานในหน้ า ที ดั งนี
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิมเ ติ ม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ .ศ.๒๕๔๘
- ความรู้ในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ

ภาคผนวก ข



๑3 บุคลากร ๓ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงาน บุคลากรอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นกําหนดตําแหน่ง)
(๒)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546

๑4 นิตกิร ๓ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงานนิ ติกรอย่ างเ หมา ะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นก ํ าหนด
ตําแหน่ง)
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอืนที ใช้ใ นกา รปฏิ บัต ิงานในหน้ า ที ดังนี
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ .ศ. ๒๕๓๙
- ความรู้ประมวลกฎหมายอาญา
- ความรู้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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๑5 นักวิชาการเกษตร ๓ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทางปฏิบัติงานเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นกํ าหนดตํ าแหน่ ง)
(๒)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติกองทุนฟืนฟู และพั ฒนา เ กษตรกร  พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติพัฒนาทีดิน  พ.ศ. 2551
- ความรู้เกียวกั บกา รวิ เคราะห์  วิ จัยเ กี ยวกั บงา นวิ ชาการเ กษตร
- ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเพือใ ห้ เป็นไ ปตา มกฎหมา ย
- ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพือปร ั บปร ุ งวิ ธีกา รผลิ ต ผลผลิ ต และคุ ณภ า พ
ของผลผลิตทางการเกษตร

๑6 วิศวกรโยธา ๓ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกียวกั บแนว ทา งปฏิ บัติงานว ิ ศวกรโยธา อย่ างเ หมา ะสมแก่ กา ร
ปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นกํ าหนดตํ าแหน่ ง)
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิมเ ติ ม
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก้ไขเพิมเ ติ ม
- กฎกระทรวงกําหนดสิงอํ านว ยความสะดวกใ นอา คา รสํ าหร ั บผ ู ้พิกา รหร ื อทุ พพลภา พ
และคนชรา พ.ศ.2548
- ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์
- ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
- การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาคผนวก ข



๑7 ๓ (๑)
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที (ตามหน้าทีและความร ั บผ ิ ดชอบใ นมา ตรฐา นก ํ าหนด
ตําแหน่ง)
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอืนที ใ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกา รกระจายอํ านา จให้ แก่ อง ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเ ติ ม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมแห่ งชา ติ  พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแก้ ไขเ พิ มเติ ม
- พระราชบัญญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

- กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรม

ทางอืนของผู ้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพือพิ จา รณา ความเ หมา ะสมใ นด ้ านต ่ าง ๆ เช่น
ความรู้ทีอา จใ ช้ ปร ะโยชน์ ในก า รปฏิ บัติ งานใ นหน้ าที  ควา มสา มาร ถ ประ สบกา รณ์  ท่ว งที วาจา อุ ปนิสัย  อารมณ์  ทัศ นคต ิ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้
และบุคลิกภาพอย่างอืน เป็นต ้ น

.......................................................................................................
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หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

เขียนที............................................................
ว ันที..............เดือน...................พ.ศ................

ข้าพเจ้า............................................................ต ําแหน่ง..............................................................
สังกัด.............................................อนุญาตให.้.....................................................ต ําแหน่ง..........................................ระดับ
.......................สังกัด...........................................อําเภอ........................................จังหวดั...................................
สมัครสอบแข่งขันตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระดิง เรือง การรับสมัครสอบแข่งขันเพือบร รจุ บุคคล เป็น
พนักงานส่วนตําบล ลงวันที28 กันยายน ๒๕๕๘ ในตําแหน่ง..................................................................

...........................................สอบแข่งขันได้  และมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตังข้ าพเ จ้ ายิ นย อมใ ห้
....................................................โอน/ย ้าย มาบรรจุและแต่งตังเ ป็นพนั กงานส่ วนต ํ าบล ตามผลการสอบแข่งขัน

(ลงชือ)
(...................................................)

ตําแหน่ง.............................................
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