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        ประกาศเทศบาลตําบลหัวดง 
เรื่อง  การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ ประจําป ๒๕๕๖ 
................................................................ 

ดวยเทศบาลตําบลหัวดง  อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๗ ตําแหนง ๗ อัตรา  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗(๕) และมาตรา ๒๓ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๕๔ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปน
พนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงตางๆ ดังนี้ 
 

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขัน 
 ๑.๑  ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑  จํานวน ๑ ตําแหนง ดังนี้ 
  (๑) ตําแหนง  เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน   จํานวน  ๑  อัตรา 
 

 ๑.๒  ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 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  ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓  จํานวน ๑ ตําแหนง ดังนี้ 
  (๑) ตําแหนง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  จํานวน  ๑  อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้ 
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 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
 ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๖ แหงประกาศคณะกรรมการ
เทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๑๙ 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังตอไปนี้ 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  อายุไมต่าํกวาสิบแปดปบริบูรณในวันรับสมัคร 
 (๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 (๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
 (๕)  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
  (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
  (ข)  โรควัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค)  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 
  (ง)  โรคติดยาเสพยติดใหโทษ 
  (จ)  โรคพิษสุราเรื้องรัง 

๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรฐานท่ัวไป 
หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายอ่ืน  

(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม  
(๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดอาญา เวนแต

เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ  
(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือ

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  
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(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือ หลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ  
ผูท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล 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 

และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี  
 (๓) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ขอ ๖ (๑๓) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามป และมิใชกรณี

ออกเพราะการทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี 
  สําหรับภิกษุหรือสามเณร ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ 
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลได ท้ังนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๙๐๔/ ว ๙ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๑๐ หนังสือสานักงาน ก.ท. ดวนมาก ท่ี มท ๐๓๑๑/ ว ๕๖๒๖ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความใน
ขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครสอบแขงขัน จะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) กําหนดประกาศไว ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบทายประกาศนี้ 
 

๓.อัตราเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
ผูสอบแขงขัน และไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงจะไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้  
     ๓.๑ ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑  

๓.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน ๖,๐๕๐ บาท หรือตามท่ี ก.ท.กําหนด  
     ๓.๒ ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒  

๓.๒.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา อัตราเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท หรือตามท่ี ก.ท. กําหนด  

๓.๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา อัตราเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท หรือตามท่ี ก.ท. กําหนด  
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     ๓.๓ ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ 
๓.๓.๑ อัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท 

 

๔. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
๔.๑ การจําหนายคูมือสมัครสอบและใบสมัครสอบ  
ผูสนใจสามารถติดตอขอซื้อคูมือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ ๕๐ บาท ตั้งแต วันท่ี ๓๑ 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวดง 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในวัน เวลาราชการ  

๔.๒ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
ใหผูท่ีมีความประสงคจะสมัครสอบแขงขัน ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลหัวดง 

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต วันท่ี ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดไดท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลหัวดง  
หมายเลขโทรศัพท ๐ – ๔๓๗๓ – ๑๐๑๔   

๔.๓ คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้  
 ตําแหนง สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท  
 ตําแหนง สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓   ตําแหนงละ ๒๐๐ บาท  
๔.๔ เอกสารและหลกัฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในการสมัครสอบ  
 (๑) ใบสมัครพรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน

มาแลวไมนอยกวา ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
(๒) สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และสําเนาระเบียนแสดงผลการ

เรียน (TRANSCRIPT) ฉบับภาษาไทย ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ท่ีสมัครสอบ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุญาตภายในวันปดรับสมัคร รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 
๑ ฉบับ พรอมฉบับจริง 

ในกรณีท่ีผูสมัครสอบสําเร็จการศึกษาแลว แตสถาบันการศึกษายังไมอนุมัติวุฒิการศึกษา ให
อนุโลมใหผูสมัครสอบ ใชสําเนาใบรับรองจากสถาบันศึกษา วาไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว แตรอการ
อนุมัติวุฒิการศึกษาแทนได โดยใบรับรองจะตองระบุวันท่ีท่ีผูสมัครสอบสําเร็จการศึกษาไวดวย และตองสําเร็จ
การศึกษาภายในวันรับสมัครสอบแขงขัน 

(๓) สําเนาทะเบียนบาน รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ  
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  
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สําเนาบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให (ติดรูปถาย) รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ  
(๕) ใบรับรองแพทยปริญญาท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันท่ี

สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ  
(๖) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ รับรองสําเนาถูกตอง 

จํานวน ๑ ฉบับ  
(๗) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา (กรณีเปนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน) ใหผูสมัครสอบ

ตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีมีเหตุ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไม
เปนไปตามประกาศรับสมัครสอบของเทศบาลตําบลหัวดง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดคนละ 
๑ ตําแหนง ถาสมัครเกิน ๑ ตําแหนง คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและอนุญาตใหเขาสอบแขงขันเพียงตําแหนง
เดียวเทานั้น  

ท้ังนี้ในหลักฐานสําเนาทุกฉบับใหผูสมัครสอบรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวทุก
ฉบับ  

 

๔.๕ การย่ืนใบสมัคร  
ยื่นใบสมัครท่ีกรอกขอความในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ พรอมหลักฐาน ดวยตนเอง ในวันเวลา 

และสถานท่ีรับสมัคร ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินอ่ืนและประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงท่ีมีระดับไมสูงกวาตําแหนงท่ีตนดํารงอยูซึ่งใชคุณวุฒิ
เดียวกับตําแหนงท่ีตนดํารงอยูจะตองยื่นหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจ สั่งบรรจุอนุญาตใหมา
สมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนังสือรับรองดังกลาวผูนั้นไมมีสิทธิเขาสอบสําหรับการ
สอบแขงขันครั้งนั้น  

 

๕. เง่ือนไขการรับสมัคร  
๕.๑ ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร

สอบในขอ ๒.๒ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร
สอบ คือ วันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร 
(หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเปนเกณฑ  

๕.๒ ผูสมัครสอบตองเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ ตําแหนงเทานั้น เม่ือสมัครแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงไมได  
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๕.๓ ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ัง
ยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  

 

๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสมัครสอบ วัน เวลาสถานท่ีและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
เทศบาลตําบลหัวดง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน และ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ

ขอเขียน ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค 
ข.) ภายในวันท่ี ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม  และทางเว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ขาวประชาสัมพันธ) 
 

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
ผูสมัครสอบจะตองสอบตามหลักสูตร โดยจะตองสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และ ภาค

ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) กอน เม่ือสอบผานท้ังสองภาคแลวจึงจะมีสิทธิเขารับการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) ตอไป  

เทศบาลตําบลหัวดงจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) กอนวันสอบ
ไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  และทางเว็บไซต
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ในขาวประชาสัมพันธ) 

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบทายประกาศนี้ 
 

๘. หลักเกณฑการตัดสิน  
การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาค สอบตามหลักสูตร

ไมต่าํกวารอยละ ๖๐ ท้ังนี้ จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 
 

๙. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  
๙.๑ การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได จะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดโดยเรียง ลําดับท่ีจากผูสอบแขงขันได

คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความ
เหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถาคะแนนภาคความรูความเหมาะสม
กับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) เทากันใหผูท่ีไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนงเทากัน ใหผูได
คะแนนภาษาไทยในภาคความรูความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีก ก็
ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา  
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๙.๒ บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการ สอบแขงขันอยางเดียวกันนั้น
อีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีท่ีไดมีการ
เรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปกอนแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดในครั้งกอน ยังคงมี
ผลใชไดตอไป แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันท่ีข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบ ๒ ป หรือ
วันท่ีข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณี  

๙.๓ ผูท่ีไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหเปน อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนี้
ไวในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ  

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได  
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาท่ี คณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดมหาสารคามกําหนด หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปนและไดมีหนังสือสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ วัน นับแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน  

(๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีบรรจุและ แตงตั้งในตําแหนง
ท่ีสอบได  

(๔) ผูนั้นประสงคจะเขารับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบแขงขันได โดยการโอน 
สวนราชการท่ีจะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้นจึงไมประสงคจะรับการ
บรรจุ  

 (๕) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบไดไปแลว ใหยกเลิกการ ข้ึนบัญชีผูนั้นไวใน
บัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน การยกเลิกการข้ึนบัญชีตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายวา ดวยการรับราชการทหารเม่ือออกจากราชการโดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับ
ราชการในตําแหนงท่ีสอบได และบัญชีนั้นยังไมยกเลิก ใหข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกท่ีจะบรรจุใน
ครั้งตอไป การยกเลิกการข้ึนบัญชีตาม (๓) ถาบัญชีนั้นยังไมยกเลิกและเจาของบัญชีพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอัน
สมควรจะอนุมัติใหข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมในลําดับสุดทายเพ่ือบรรจุแตงตั้งตอไปก็ได  
 

๑๐. เอกสารและหลักฐานท่ีจะใชในวันสอบสัมภาษณ ดังนี้  
 นําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง อยางละ ๑ ชุด  
 ๑๐.๑ บัตรประจําตัวสอบ  
 ๑๐.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหากเปนใบเหลืองจะตองไมหมดอายุ พรอมติดรูปถาย หรือ
บัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
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๑๐.๓ สําเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่งท่ี แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบโดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันท่ีปดรับสมัคร  

๑๐.๔ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)  
๑๐.๕ สําเนาถายเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ A๔ เทานั้น  
๑๐.๖ ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศ พนักงานสวนตําบล เรื่อง

หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ขอ ๖ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ 
เดือน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย  
๑๑. การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  

๑๑.๑ ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันไดในแตละตําแหนง 
ตามอัตราวางของเทศบาลตําบลหัวดง ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม  

๑๑.๒ ถาผูสอบแขงขันไดและถึงลําดับท่ีท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งมีวุฒิ การศึกษาสูงกวาท่ีไดกําหนด
ไวตามประกาศ ฯ นี้ จะนํามาใชเพ่ือเรียกรองสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชนของตนเองไมได  

๑๑.๓ การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดจากบัญชีผูสอบแขงขันได ผูนั้นจะตองดํารงตําแหนงในเทศบาล
ตําบลหัวดง อยางนอย ๑ ป ไมมีขอยกเวน จึงจะขอโอนไปสังกัดหนวยงานราชการอ่ืนได  

๑๑.๔ บัญชีผูสอบแขงขันไดไมอนุญาตใหเทศบาลอ่ืน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือสวนราชการอ่ืน
ใชบัญชีผูสอบแขงขันไดไปบรรจุแตงตั้ง เวนแตมีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดให
ดําเนินการเปนอยางอ่ืน 

๑๑.๕ การอนุญาตใหใชบัญชี ใหบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลหัวดงเทานั้น ไมอนุญาตใหหนวยงานอ่ืนใช
บัญชีเพ่ือบรรจุแตงตั้งได เม่ือบรรจุแตงตั้งครบตามจํานวนอัตราท่ีวางแลวหากภายหลังมีตําแหนงวางอาจแตงตั้งผู
สอบแขงขันไดท่ีอยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงไดแตตองบรรจุและแตงตั้งเรียงลําดับท่ีสอบแขงขันได ท้ังนี้ 
เทศบาลตําบลหัวดง จะดําเนินการสอบแขงขันใหเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผูใดแอบ
อางวาสามารถชวยเหลือใหไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณทํานองเดียวกันโปรดอยาไดหลงเชื่อ 
 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๑๒  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
       
ลงชื่อ............................................... 

              ( นายชาญวิทย     วงษนอก ) 
                                           นายกเทศมนตรีตําบลหัวดง 

                           ประธานคณะกรรมการการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล 



- ๙ - 

ภาคผนวก ก 
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหัวดง 

เรื่อง  การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล 
ลงวันท่ี ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาลในแตละตําแหนงในประกาศฯ นี้จะตอง
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละตําแหนง รายละเอียดแนบทาย ดังนี้ 
 

๑. สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑  
๑.๑ เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน  รหัสตําแหนง  ๑๐๑ 
ช่ือตําแหนง เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน ๑   
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชนท่ีไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด  หรือ
ตามคําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัดหรือและเอียดถ่ีถวน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทําแผนงานดําเนินการและสนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผุนําทองถ่ินเพ่ือชวยเหลือเปนผูนําและเปนท่ีปรึกษากลุมในการ
พัฒนาชุมชน สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ทองถ่ินของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนใน
ทองถ่ินตามิะการและหลักการพัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัว ในดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนในทองถ่ินทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทุกสาขาหรือทางอ่ืนท่ี ก.พ.  กค. หรือ  
ก.ท. รับรอง  
ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  ๑. มีความรูในวิชาการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 



- ๑๐ - 

  ๒. มีความรูความเขาใจในกําหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กํา ระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี 
  ๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 



- ๑๑ - 

๒. สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ 
 

๒.๑ เจาพนักงานธุรการ        รหัสตําแหนง  ๒๐๑ 
ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  ๒ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยท่ัวไป  หรือตามคําสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามท่ี
ไดรับมอบหมาย  เชน  รางโตตอบ  บันทึก  ยอเรื่อง  รวบรวมขอมูลและสถิติท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือ
วิชาการดานใดดานหนึ่ง  ไดแก  ความรูเก่ียวกับงานชางสาขาตาง ๆ  วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย  หรือ
เศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามใหมีการซอม
บํารุงรักษา  ซอมแซมตามกําหนดเวลาท่ีฝายเทคนิคกําหนดไวจําหนายยานพาหนะท่ีชํารุดเสื่อมสภาพและการ
เบิกจายพัสดุทางชาง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทาง
ราชการ  เชน  ทะเบียนประวัติขาราชการ  ทะเบียนท่ีเก่ียวกับการคาและอุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสาร
เก่ียวกับสิทธิตาง  ๆ  การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เปนตน  และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ  ก.ท.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอร
จากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได หรือ 
  ๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ  ก.ท. 
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอร
จากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได           



- ๑๒ - 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  ๑.  มีความรู  ความชํานาญการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี 
  ๒.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๓.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๔.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
  ๖.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ 
 



- ๑๓ - 

๒.๒ ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  รหัสตําแหนง ๒๐๒ 
ช่ือตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ๒ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ   
  เปนเจาหนาท่ีข้ันตนปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากเก่ียวกับงานการเงิน  และบัญชีตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  เชน  การรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณประจําป  ทําฎีกาเบิกเงิน 
เชน  บัญชีเงินสดประจําวัน  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  ตรวจสอบใบสําคัญหมวดรายจาย
ตรวจทานงบใบสําคัญท่ีไมมีปญหา  ทํารายงานการเงินเปนประจําทุกเดือน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป จะตองมีการศึกษา
วิชาบัญชีไมนอยกวา ๙ หนวยกิต หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 
  ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือไมต่าํกวานี้ทางบัญชี พณิชยการ 
เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป จะตองมีการศึกษา
วิชาบัญชีไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  ๑. มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๒. มีความรูในระเบียบเก่ียวกับการเงินการคลัง  มีความรูความเขาใจในกฎหมายเทศบาลและ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
  ๖. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ 



- ๑๔ - 

๒.๓  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได   รหัสตําแหนง       ๒๐๓ 
ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ๒ 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืนท่ีคอนขางยาก
ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป  หรือตามคําสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากเก่ียวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอคําอุทธรณ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  หรือรายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและ
เอกสารแนบเรื่อง  ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คํานวณภาณี  คาปรับเงินเพ่ิม  แจงการผลประเมิน  คําชี้ขาดการ
อุทธรณชี้แจงใหเหตุผลและเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  เชน  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุง
ทองท่ี  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุม  กิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  
คาธรรมเนียม  ใบอนุญาตการทําน้าํแข็งเพ่ือการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมใบ
อนุญาติทําการโฆษณา  และใชเครื่องขยายเสียง  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  
คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร  
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามเทศบัญญัต ิ คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ  คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียม 
โรงฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  
คาเชาแผงลอย  คาท่ีวางขายของในท่ีสาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝาก
ธนาคาร  คาจําหนวยเวชภัณฑ  คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา  และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  
รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด  ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักและ
เรื่องของผูเสียภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน  สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ 
และรายไดอ่ืนคางชําระ ควบคุมหรือดําเนินงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานและปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 
การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร  หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 



- ๑๕ - 

  ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางบัญชี  พาณิชยการ เลขานุการ 
การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน  การจัดการ  การบริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอรหรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  ๑. มีความรูในการจัดรายไดของเทศบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายเทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
  ๕. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 

 
 
 



- ๑๖ - 

๒.๔  ตําแหนง   นายชางโยธา   รหัสตําแหนง  ๒๐๔ 
ช่ือตําแหนง  นายชางโยธา  ๒ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานชางโยธา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป หรือตามคําสั่งหรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เปนเจาหนาท่ีข้ันตนปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากเก่ียวกับงานชางโยธาตามท่ีไดรับมอบหมาย  เชน 
การชวยออกแบบ การควบคุม การกอสราง และบํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดาน ชาง
โยธา การใหคําปรึกษาแนะนําท่ีเก่ียวกับงานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองน้าํ อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ 
เก่ียวกับงานดานชางโยธา เชน สํารวจทางเพ่ือการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน 
สํารวจหาขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ 
ซอมสรางวัสด ุครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา กอสราง หรือ  ทางอ่ืนท่ี 
ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
  ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต ่าํกวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา กอสรางหรือทางอ่ืนท่ี 
ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  ๑. มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและ
ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในกาปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 



- ๑๗ - 

  ๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๕. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ 
  ๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 



- ๑๘ - 

๒.๕  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน   รหัสตําแหนง  ๒๐๕ 
ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ๒ 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ 
หรือความชํานาญงานคอนขางสูง ภายใตการตรวจสอบโดยท่ัวไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมี
อยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เปนเจาหนาท่ีชั้นตน ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากเก่ียวกับงานใหบริการทางสาธารณสุข โดย
ใหบริการเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพรางกาย ใหคําแนะนําชวยเหลือสงเคราะหใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวยหรือ
ประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการรักษาพยาบาลเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแมและเด็ก 
และงานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล กาบควบคุมปองกันโรค หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการใหบริการ
สาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเครื่องมือเครื่องใชทางสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานดานระบาดวิทยา เชน ชวย
ควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงาน  รวบรวมสถิติและขอมูลการเกิดโรคติดตอ  หรือโรคท่ีเปนปญหาทางสาธารณสุข 
สอบสวนภาวะการเกิดโรคในเบื้องตน ติดตามและรายงานการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเชื้อสงตรวจ เปนตน และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทยแผนไทยซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   หรือ 
  ๒. ไดรับประกาศนียบัตรหรือเทียบไดไมต ่าํกวานี้ทางการสาธารณสุข  การพยาบาลซึ่งมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๓ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 
  ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต ่าํกวานี้ทางการแพทยแผนไทยหรือทางอ่ืน
ท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  ๑. มีความรูในงานสาธารณสุขชุมชน อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ  ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 



- ๑๙ - 

  ๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
  ๖. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ 



- ๒๐ - 

๓. สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ 
 

๓.๑ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร         รหัสตําแหนง  ๓๐๑ 
ช่ือตําแหนง เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ๓ 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับการเขียนคําสั่งใหเครื่องจักรประมวลผลทํางาน  ภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยใกลชิด  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เปนเจาหนาท่ีชั้นตน  ทําหนาท่ีศึกษารายละเอียดของงานท่ีไดรับการวิเคราะห  จัดระบบและ
วางแผนไวแลว  และเขียนคําสั่งโดยละเอียดใหเครื่องจักรประมวลผลทํางาน  ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง 
แกไขขอผิดพลาดกอนสงคําสั่งใหเครื่องจักรประมวลผลทํางาน  เปนตน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต ่าํกวานี้ทางคอมพิวเตอร  หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
  

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  ๑. มีความรูในวิชาการเขียนคําสั่งใหเครื่องจักรประมวลผลทํางานอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี 
  ๓.  มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย 
  ๔.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๕. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล 
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ภาคผนวก ข 
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหัวดง 

ลงวันท่ี ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันแตละตําแหนง  แบงเปน  ๓  ภาค รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ 
๑) ตําแหนง เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 
ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้  
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน  

๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา  ประโยคหรือขอความ     
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืน ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว  

๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดังนี้  
 (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 (๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 (๔) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  
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ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี กฎหมาย กฏ 
ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ดังนี้ 
 (๑) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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 (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 (๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
 (๙) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๑๐) ความรูเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  ฉบับที ่ ๑๑  
 (๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 (๑๒) ระเบียบบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (๑๓) กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของกับตําแหนงหนาที ่
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี โดยวิธีดังนี้  
 

 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
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สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ 
๑) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้  
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน  

๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา  ประโยคหรือขอความ     
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืน ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว  

๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดังนี้  
 (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 (๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 (๔) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  
 

ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี กฎหมาย กฏ 
ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ดังนี้ 
 (๑) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๔) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 (๕) พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 (๖) พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
 (๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน    
 (๘) ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๑๗ 
 (๙) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔     
 (๑๐) วิชาความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี โดยวิธีดังนี้  
 

 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
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๒) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้  
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน  

๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา  ประโยคหรือขอความ     
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืน ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว  

๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดังนี้  
 (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 (๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 (๔) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  
 

ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี กฎหมาย กฏ 
ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ดังนี้ 
 (๑) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน  
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๔) พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน    
 (๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน    
 (๖) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน    
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 (๗) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 (๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
 (๙) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔     
 (๑๐) พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒    
 (๑๑) พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร 
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒    
 (๑๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 (๑๓) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙    
 (๑๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗     
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี โดยวิธีดังนี้  
 

 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
 



- ๒๗ - 

๓) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้  
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน  

๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา  ประโยคหรือขอความ     
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืน ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว  

๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดังนี้  
 (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 (๒) พระราชราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 (๔) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  
 

ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี กฎหมาย กฏ 
ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ดังนี้ 
 (๑) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๔) พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน    
 (๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน    
 (๖) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน    
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 (๗) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 (๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
 (๙) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔     
 (๑๐) พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒    
 (๑๑) พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร 
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒    
 (๑๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 (๑๓) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙    
 (๑๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  
    

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี โดยวิธีดังนี้  
 

 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
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๔) ตําแหนง นายชางโยธา 
ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้  
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน  

๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา  ประโยคหรือขอความ     
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืน ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว  

๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดังนี้  
 (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 (๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 (๔) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  
 

ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี กฎหมาย กฏ 
ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ดังนี้ 
 (๑) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๔) พระราชบัญญัตผิังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน    
 (๕) พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน    



- ๓๐ - 

 (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม    
 (๗) พระราชบัญญัตคิวบคุมน ้าํมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม    
 (๘) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓    
 
 (๙) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 (๑๐) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
 (๑๑) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔     
 (๑๒) พระราชบัญญัตวิาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒    
 (๑๓) พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร 
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒    
 (๑๔) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 (๑๕) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙    
 (๑๖) ความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาท่ี 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี โดยวิธีดังนี้  
 

 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
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๕) ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้  
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน  

๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา  ประโยคหรือขอความ     
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืน ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว  

๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดังนี้  
 (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 (๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 (๔) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่กไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  
 

ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี กฎหมาย กฏ 
ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ดังนี้ 
 (๑) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๔) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 (๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
 (๖) พระราชบัญญัตวิาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒    
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 (๗ ) พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเ พ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร 
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒    
 (๘) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 (๙) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 
 (๑๐) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 (๑๑) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕    
 (๑๒) ประกาศกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 (๑๓) ความรูในงานสาธารณสุขฯ อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี โดยวิธีดังนี้  
 

 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
 



- ๓๓ - 

สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ ๓ 
๑) ตําแหนง เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป โดยขอสอบปรนัย ดังตอไปนี้  
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหสรุปความหรือจับประเด็นใน ขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน  

๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา  ประโยคหรือขอความ     
สั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืน ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว  

๓. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
 เปนการทดสอบความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดังนี้  
 (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 (๒) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๓) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 (๔) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน  
 (๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  
 

ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี กฎหมาย กฏ 
ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ดังนี้ 
 (๑) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๔) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 (๕) พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 (๖) พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
 (๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน    
 (๘) ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
 (๙) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 (๑๐) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    (๑๑) วิชาความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร 
 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี โดยวิธีดังนี้  
 

 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตสานึกตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  


