-๑-

ประกาศเทศบาลตําบลหัวดง
เรื่อง การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล
ระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ ประจําป ๒๕๕๖
................................................................
ดวยเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๗ ตําแหนง ๗ อัตรา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗(๕) และมาตรา ๒๓ แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๕๔ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
พนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ด
มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงตางๆ ดังนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขัน
๑.๑ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ จํานวน ๑ ตําแหนง ดังนี้
(๑) ตําแหนง เจาหนาที่พัฒนาชุมชน

จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒ จํานวน ๕ ตําแหนง ดังนี้
(๑) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ

จํานวน ๑ อัตรา

(๒) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี

จํานวน ๑ อัตรา

(๓) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได

จํานวน ๑ อัตรา

(๔) ตําแหนง นายชางโยธา

จํานวน ๑ อัตรา

(๕) ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน

จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ จํานวน ๑ ตําแหนง ดังนี้
(๑) ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้

จํานวน ๑ อัตรา

-๒-

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมั ครสอบแขงขั นต องมี คุณสมบัติ และไม มีลักษณะตองหาม ตามข อ ๖ แห งประกาศคณะกรรมการ
เทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันรับสมัคร
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพยติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้องรัง
๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดอาญา เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

-๓-

(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๖ ของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม (ก.ท.จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขา
รับราชการเปนพนักงานเทศบาลได ในกรณี ดังนี้
(๑) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
(๒) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการ เกินสองปแลว
และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
(๓) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ขอ ๖ (๑๓) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามป และมิใชกรณี
ออกเพราะการทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
สําหรับภิกษุหรือสามเณร ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลได ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๑๐ หนังสือสานักงาน ก.ท. ดวนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความใน
ขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผู ส มั ครสอบแข ง ขั น จะต อ งเป น ผู มีคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะสํ าหรั บ ตํ า แหน ง ตามที่ คณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาล (ก.ท.) กําหนดประกาศไว ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบทายประกาศนี้
๓.อัตราเงินเดือนที่จะไดรับ
ผูสอบแขงขัน และไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงจะไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
๓.๑ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑
๓.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน ๖,๐๕๐ บาท หรือตามที่ ก.ท.กําหนด
๓.๒ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
๓.๒.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา อัตราเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท หรือตามที่ ก.ท. กําหนด
๓.๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา อัตราเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท หรือตามที่ ก.ท. กําหนด

-๔-

๓.๓ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓
๓.๓.๑ อัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๔.๑ การจําหนายคูมือสมัครสอบและใบสมัครสอบ
ผูสนใจสามารถติดตอขอซื้อคูมือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ ๕๐ บาท ตั้งแต วันที่ ๓๑
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวดง
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในวัน เวลาราชการ
๔.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูที่มีความประสงคจะสมัครสอบแขงขัน ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวดง
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดไดที่ สํานั กงานเทศบาลตําบลหัวดง
หมายเลขโทรศัพท ๐ – ๔๓๗๓ – ๑๐๑๔
๔.๓ คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้
ตําแหนง สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท
ตําแหนง สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓

ตําแหนงละ ๒๐๐ บาท

๔.๔ เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ
(๑) ใบสมัครพรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
มาแลวไมนอยกวา ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และสําเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียน (TRANSCRIPT) ฉบับภาษาไทย ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ที่สมัครสอบ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุญาตภายในวันปดรับสมัคร รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน
๑ ฉบับ พรอมฉบับจริง
ในกรณีที่ผู สมัครสอบสําเร็จการศึกษาแล ว แตสถาบันการศึกษายังไมอนุมัติวุฒิการศึกษา ให
อนุโลมใหผูสมัครสอบ ใชสําเนาใบรับรองจากสถาบันศึกษา วาไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว แตรอการ
อนุมัติวุฒิการศึกษาแทนได โดยใบรับรองจะตองระบุวันที่ที่ผูสมัครสอบสําเร็จการศึกษาไวดวย และตองสําเร็จ
การศึกษาภายในวันรับสมัครสอบแขงขัน
(๓) สําเนาทะเบียนบาน รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ

-๕-

สําเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให (ติดรูปถาย) รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทยปริญญาที่แสดงวาไมเปนโรคตองหาม ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่
สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ รับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา (กรณีเปนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น) ใหผูสมัครสอบ
ตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไม
เปนไปตามประกาศรับสมัครสอบของเทศบาลตําบลหัวดง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้ ง นี้ ม าตั้ ง แต ต น

และไม มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การบรรจุ แ ต ง ตั้ ง

ผู ส มั ค รสอบสามารถสมั ค รได ค นละ

๑ ตําแหนง ถาสมัครเกิน ๑ ตําแหนง คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและอนุญาตใหเขาสอบแขงขันเพียงตําแหนง
เดียวเทานั้น
ทั้งนี้ในหลักฐานสําเนาทุกฉบับใหผูสมัครสอบรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวทุก
ฉบับ
๔.๕ การยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครที่กรอกขอความในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ พรอมหลักฐาน ดวยตนเอง ในวันเวลา
และสถานที่รับสมัคร ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นอื่ นและประสงค จะสมัครสอบแข งขั นในตําแหน งที่มีระดับไมสู งกว าตําแหนงที่ ตนดํารงอยู ซึ่งใชคุณวุ ฒิ
เดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยูจะตองยื่นหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจ สั่งบรรจุอนุญาตใหมา
สมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนังสือรับรองดังกลาวผูนั้นไมมีสิทธิเขาสอบสําหรับการ
สอบแขงขันครั้งนั้น
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
๕.๑ ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร
สอบในขอ ๒.๒ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร
สอบ คือ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร
(หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
๕.๒ ผูสมัครสอบตองเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ ตําแหนงเทานั้น เมื่อสมัครแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงไมได
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๕.๓ ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครสอบ วัน เวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เทศบาลตําบลหัวดง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน และ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ขอเขียน ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค
ข.) ภายในวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม และทางเว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ขาวประชาสัมพันธ)
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ผูสมัครสอบจะตองสอบตามหลักสูตร โดยจะตองสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาค
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) กอน เมื่อสอบผานทั้งสองภาคแลวจึงจะมีสิทธิเขารับการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) ตอไป
เทศบาลตําบลหัวดงจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) กอนวันสอบ
ไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ในขาวประชาสัมพันธ)
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบทายประกาศนี้
๘. หลักเกณฑการตัดสิน
การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาค สอบตามหลักสูตร
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
๙. การขึน้ บัญชีผูสอบแขงขันได
๙.๑ การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดโดยเรียง ลําดับที่จากผูสอบแขงขันได
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความ
เหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถาคะแนนภาคความรูความเหมาะสม
กับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) เทากันใหผูที่ไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงเทากัน ใหผูได
คะแนนภาษาไทยในภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีก ก็
ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา
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๙.๒ บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการ สอบแขงขันอยางเดียวกันนั้น
อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีที่ไดมีการ
เรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปกอนแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดในครั้งกอน ยังคงมี
ผลใชไดตอไป แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบ ๒ ป หรือ
วันที่ขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณี
๙.๓ ผูที่ไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหเปน อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนี้
ไวในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่ คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดมหาสารคามกําหนด หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปนและไดมีหนังสือสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ วัน นับแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน
(๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่บรรจุและ แตงตั้งในตําแหนง
ที่สอบได
(๔) ผูนั้นประสงคจะเขารับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันได โดยการโอน
สวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้นจึงไมประสงคจะรับการ
บรรจุ
(๕) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการ ขึ้นบัญชีผูนั้นไวใน
บัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน การยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายวา ดวยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการโดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับ
ราชการในตําแหนงที่สอบได และบัญชีนั้นยังไมยกเลิก ใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุใน
ครั้งตอไป การยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (๓) ถาบัญชีนั้นยังไมยกเลิกและเจาของบัญชีพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอัน
สมควรจะอนุมัติใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมในลําดับสุดทายเพื่อบรรจุแตงตั้งตอไปก็ได
๑๐. เอกสารและหลักฐานที่จะใชในวันสอบสัมภาษณ ดังนี้
นําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง อยางละ ๑ ชุด
๑๐.๑ บัตรประจําตัวสอบ
๑๐.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหากเปนใบเหลืองจะตองไมหมดอายุ พรอมติดรูปถาย หรือ
บัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
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๑๐.๓ สําเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่งที่ แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบโดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัคร
๑๐.๔ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
๑๐.๕ สําเนาถายเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ A๔ เทานั้น
๑๐.๖ ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศ พนักงานสวนตําบล เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ขอ ๖ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑
เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย
๑๑. การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได
๑๑.๑ ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดในแตละตําแหนง
ตามอัตราวางของเทศบาลตําบลหัวดง ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม
๑๑.๒ ถาผูสอบแขงขันไดและถึงลําดับที่ที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งมีวุฒิ การศึกษาสูงกวาที่ไดกําหนด
ไวตามประกาศ ฯ นี้ จะนํามาใชเพื่อเรียกรองสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได
๑๑.๓ การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดจากบัญชีผูสอบแขงขันได ผูนั้นจะตองดํารงตําแหนงในเทศบาล
ตําบลหัวดง อยางนอย ๑ ป ไมมีขอยกเวน จึงจะขอโอนไปสังกัดหนวยงานราชการอื่นได
๑๑.๔ บัญชีผูสอบแขงขันไดไมอนุญาตใหเทศบาลอื่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือสวนราชการอื่น
ใชบัญชีผูสอบแขงขันไดไปบรรจุแตงตั้ง เวนแตมีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดให
ดําเนินการเปนอยางอื่น
๑๑.๕ การอนุญาตใหใชบัญชี ใหบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลหัวดงเทานั้น ไมอนุญาตใหหนวยงานอื่นใช
บัญชีเพื่อบรรจุแตงตั้งได เมื่อบรรจุแตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วางแลวหากภายหลังมีตําแหนงวางอาจแตงตั้งผู
สอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงไดแตตองบรรจุและแตงตั้งเรียงลําดับที่สอบแขงขันได ทั้งนี้
เทศบาลตําบลหัวดง จะดําเนินการสอบแขงขันใหเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผูใดแอบ
อางวาสามารถชวยเหลือใหไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณทํานองเดียวกันโปรดอยาไดหลงเชื่อ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงชื่อ...............................................
( นายชาญวิทย

วงษนอก )

นายกเทศมนตรีตําบลหัวดง
ประธานคณะกรรมการการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล

-๙-

ภาคผนวก ก
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหัวดง
เรื่อง การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล
ลงวันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาลในแตละตําแหนงในประกาศฯ นี้จะตอง
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละตําแหนง รายละเอียดแนบทาย ดังนี้
๑. สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑
๑.๑ เจาหนาที่พัฒนาชุมชน รหัสตําแหนง ๑๐๑
ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน ๑

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือ
ตามคําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือและเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงานดําเนินการและสนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผุนําทองถิ่นเพื่อชวยเหลือเปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการ
พัฒนาชุมชน สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนใน
ทองถิ่นตามิะการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัว ในดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตางๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาหรือทางอื่นที่ ก.พ. กค. หรือ
ก.ท. รับรอง
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในวิชาการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่

- ๑๐ -

๒. มีความรูความเขาใจในกําหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กํา ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
๓. มี ค วามรู ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านธุ ร การและงานสารรรณอย า งเหมาะสมแก ก าร
ปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

- ๑๑ -

๒. สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
๒.๑ เจาพนักงานธุรการ

รหัสตําแหนง ๒๐๑

ชื่อตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ๒
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่
ไดรับมอบหมาย เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือ
วิชาการดานใดดานหนึ่ง ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย หรือ
เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามใหมีการซอม
บํารุงรักษา ซอมแซมตามกําหนดเวลาที่ฝายเทคนิคกําหนดไวจําหนายยานพาหนะที่ชํารุดเสื่อมสภาพและการ
เบิกจายพัสดุทางชาง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทาง
ราชการ เชน ทะเบียนประวัติขาราชการ ทะเบียนที่เกี่ยวกับการคาและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสาร
เกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอร
จากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอร
จากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได

- ๑๒ -

ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรู ความชํานาญการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๖. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ

- ๑๓ -

๒.๒ ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี รหัสตําแหนง ๒๐๒
ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๒

หนาที่และความรับผิดชอบ
เป น เจ า หน า ที่ ขั้ น ต น ปฏิ บั ติ ง านที่ ค อ นข า งยากเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น และบั ญ ชี ต ามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย เชน การรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณประจําป ทําฎีกาเบิกเงิน
เช น บั ญ ชี เ งิ น สดประจํ า วั น บั ญชี เ งิ น ฝากธนาคาร บั ญ ชี แยกประเภท ตรวจสอบใบสํ า คั ญ หมวดรายจ า ย
ตรวจทานงบใบสําคัญที่ไมมีปญหา ทํารายงานการเงินเปนประจําทุกเดือน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พเทคนิ คหรื อ เที ย บได ไม ต่ํากว า นี้ ทางทางบั ญชี พาณิ ช ยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะตองมีการศึกษา
วิชาบัญชีไมนอยกวา ๙ หนวยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
๒. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ เที ย บเท า หรื อ ไม ต่ํากว า นี้ ท างบั ญ ชี พณิ ช ยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะตองมีการศึกษา
วิชาบัญชีไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูใ นวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง มีความรูความเขาใจในกฎหมายเทศบาลและ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๖. มี ความสามารถในการให คํา แนะนํ าเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและวิ ธี การปฏิ บั ติ ง านที่ อ ยู ในความ
รับผิดชอบ

- ๑๔ -

๒.๓ ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ชื่อตําแหนง

รหัสตําแหนง

๒๐๓

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๒

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นที่คอนขางยาก
ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ คอนข า งยากเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาแบบแสดงรายการ คํ า ร อง คํ า ขอคํ า อุ ทธรณ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและ
เอกสารแนบเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คํานวณภาณี คาปรับเงินเพิ่ม แจงการผลประเมิน คําชี้ขาดการ
อุทธรณชี้แจงใหเหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ท องที่ ภาษี ป า ย ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตควบคุ ม กิ จ การค า ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตควบคุ มการแต ง ผม
คาธรรมเนียม ใบอนุญาตการทําน้ําแข็งเพื่อการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน คาธรรมเนียมใบ
อนุญาติทําการโฆษณา และใชเครื่องขยายเสียง คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียม
โรงฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด
คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝาก
ธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน
รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักและ
เรื่องของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่น สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ
และรายไดอื่นคางชําระ ควบคุมหรือดําเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานและปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ

- ๑๕ -

๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรหรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในการจัดรายไดของเทศบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรู ความสามารถในการปฏิ บั ติงานธุ ร การและงานสารบรรณอย างเหมาะสมแก การ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๕. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่

- ๑๖ -

๒.๔ ตําแหนง นายชางโยธา รหัสตําแหนง ๒๐๔
ชื่อตําแหนง

นายชางโยธา ๒

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางโยธา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย เชน
การชวยออกแบบ การควบคุม การกอสราง และบํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดาน ชาง
โยธา การใหคําปรึกษาแนะนําที่เกี่ยวกับงานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองน้ํา อาคาร อุโมงค เขื่อน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ
เกี่ยวกับงานดานชางโยธา เชน สํารวจทางเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน
สํารวจหาขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ
ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา กอสราง หรือ ทางอื่นที่
ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา กอสรางหรือทางอื่นที่
ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายว าด วยระเบีย บบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบพนั กงานเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ขอบังคับอื่นที่ใชในกาปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรู ความสามารถในการปฏิ บั ติงานธุ ร การและงานสารบรรณอย างเหมาะสมแก การ
ปฏิบัติงานในหนาที่

- ๑๗ -

๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มี ความสามารถในการให คํา แนะนํ าเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและวิ ธี การปฏิ บั ติ ง านที่ อ ยู ในความ
รับผิดชอบ
๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

- ๑๘ -

๒.๕ ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน รหัสตําแหนง ๒๐๕
ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ
หรือความชํานาญงานคอนขางสูง ภายใตการตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มี
อยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป น เจ า หน าที่ ชั้ น ต น ปฏิ บั ติ ง านที่ ค อ นข า งยากเกี่ ย วกั บ งานให บ ริ ก ารทางสาธารณสุ ข โดย
ให บ ริ การเยี่ ย มเยี ย น ตรวจสุ ขภาพร า งกาย ให คํ าแนะนํ า ช ว ยเหลื อ สงเคราะห ให ภู มิคุม กั น โรคแก ผู ป ว ยหรื อ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแมและเด็ก
และงานทั น ตสาธารณสุ ข การสุ ข าภิ บ าล กาบควบคุ ม ป อ งกั น โรค หรื อ ปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น การให บ ริ ก าร
สาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเครื่องมือเครื่องใชทางสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานดานระบาดวิทยา เชน ชวย
ควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติและขอมูลการเกิดโรคติดตอ หรือโรคที่เปนปญหาทางสาธารณสุข
สอบสวนภาวะการเกิดโรคในเบื้องตน ติดตามและรายงานการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเชื้อสงตรวจ เปนตน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทยแผนไทยซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
๒. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รหรื อ เที ย บได ไ ม ต่ํากว า นี้ ท างการสาธารณสุ ข การพยาบาลซึ่ ง มี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๓ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการแพทยแผนไทยหรือทางอื่น
ที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในงานสาธารณสุขชุมชน อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่

- ๑๙ -

๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๖. มี ความสามารถในการให คํา แนะนํ าเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและวิ ธี การปฏิ บั ติ ง านที่ อ ยู ในความ
รับผิดชอบ

- ๒๐ -

๓. สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓
๓.๑ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ชื่อตําแหนง

รหัสตําแหนง ๓๐๑

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ๓

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติงานขั้ น ตน เกี่ย วกั บการเขี ยนคํ าสั่ ง ให เ ครื่องจักรประมวลผลทํ า งาน ภายใตการกํ า กั บ
ตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน ทําหนาที่ศึกษารายละเอียดของงานที่ไดรับการวิเคราะห จัดระบบและ
วางแผนไวแลว และเขียนคําสั่งโดยละเอียดใหเครื่องจักรประมวลผลทํางาน ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง
แกไขขอผิดพลาดกอนสงคําสั่งใหเครื่องจักรประมวลผลทํางาน เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคอมพิวเตอร หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มี ค วามรู ใ นวิ ช าการเขี ย นคํ า สั่ ง ให เ ครื่ อ งจั ก รประมวลผลทํ า งานอย า งเหมาะสมแก ก าร
ปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
๓. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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ภาคผนวก ข
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหัวดง
ลงวันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันแตละตําแหนง แบงเปน ๓ ภาค รายละเอียดดังตอไปนี้
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑
๑) ตําแหนง เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น
๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความ
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว
๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
เปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(๔) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
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ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ กฎหมาย กฏ
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๔) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
(๙) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๑๐) ความรูเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
(๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
(๑๒) ระเบียบบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
(๑๓) กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตําแหนงหนาที่
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยวิธีดังนี้
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่
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สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
๑) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น
๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความ
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว
๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
เปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(๔) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ กฎหมาย กฏ
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๔) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๖) พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๘) ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗
(๙) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๑๐) วิชาความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยวิธีดังนี้
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่
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๒) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น
๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความ
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว
๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
เปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(๔) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ กฎหมาย กฏ
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๔) พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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(๗) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๙) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๑๐) พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๑๑) พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ถอดถอนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห าร
ทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒
(๑๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑๓) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๑๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยวิธีดังนี้
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่
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๓) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น
๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความ
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว
๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
เปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(๔) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ กฎหมาย กฏ
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๔) พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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(๗) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๙) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๑๐) พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๑๑) พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ถอดถอนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๑๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑๓) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๑๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยวิธีดังนี้
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่
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๔) ตําแหนง นายชางโยธา
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น
๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความ
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว
๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
เปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(๔) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ กฎหมาย กฏ
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๔) พระราชบัญญัตผิ ังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔
และที่แกไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัตคิ วบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม
(๘) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
(๙) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑๐) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๑๑) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๑๒) พระราชบัญญัตวิ าดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๑๓) พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ถอดถอนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๑๔) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑๕) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๑๖) ความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยวิธีดังนี้
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่
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๕) ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น
๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความ
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูค วามสามารถดังกลาว
๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
เปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(๔) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่ กไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ กฎหมาย กฏ
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๔) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชบัญญัตวิ าดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
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(๗) พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ถอดถอนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๘) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๙) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๑๐) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๑๑) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑๒) ประกาศกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑๓) ความรูในงานสาธารณสุขฯ อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยวิธีดังนี้
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่
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สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓
๑) ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น
๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความ
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว
๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
เปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(๔) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ กฎหมาย กฏ
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(๔) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๖) พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๘) ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗
(๙) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๑๐) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๑๑) วิชาความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยวิธีดังนี้
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่

