
ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลนาเชือก  ลงวันท่ี ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

************* 
ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  แต่ละต าแหน่งในประกาศฯ นี้  

จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี ้
๑. ต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ 

๑.๑  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้      รหัสต าแหน่ง  ๑๐๑ 
ชื่อต าแหน่ง     เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ๑ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ไม่ยาก 
ภายใต้การก ากับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  หรือตามค าสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือ
ละเอียดถ่ีถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ  ส ารวจ  รับแบบแสดงรายการ ค าร้อง  ค าขอ หรือเอกสาร  หลักฐาน
ต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในข้ันต้น  ช่วยรับและน าส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ 
และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและรายได้
อื่นๆ  เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุม กิจการค้า  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ควบคุมแผงลอย  ค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต      
การท าน้ าแข็งเพื่อการค้า  ค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท าการโฆษณาและ         
ใช้เครื่องขยายเสียง  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่ งปฏิกูล   
ค่าธรรมเนียมควบคุม การก่อสร้างอาคาร  ค่าธรรมเนียมรับรองส าเนาทะเบียนราษฎร์  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ  
ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียม  
โรงพักสัตว์   ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาด  ค่าเช่าแผงลอย   ค่าที่วางขาย
ของในที่สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์  ค่า
จ าหน่ายค าร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่างๆ เป็นต้น  การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสาร
หลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน  ลง
รหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทีย บได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 
การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่น  ที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
๑. มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายของเทศบาลกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
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๑.๒  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีพัสดุ       รหัสต าแหน่ง  ๑๐๒ 
ชื่อต าแหน่ง    เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ๑ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด   
หรือตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถ่ีถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบส าคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์   
และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง  ๆ   เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์   
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางบัญชี  พณิชยการ  เลขานุการ  
การตลาด  การขาย  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ช่างเครื่องกล  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องยนต์  
ช่างกลโรงงาน  หรือทางอื่นที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที ่

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
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๑.๓  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีการประปา ๑      รหัสต าแหน่ง  ๑๐๓ 
ชื่อต าแหน่ง    เจ้าหน้าท่ีการประปา ๑ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับกิจการประปาที่ไม่ยากภายใต้การก ากับและตรวจสอบโดยใกล้ชิด 
หรือตามค าสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา เช่น ด าเนินการผลิตและ จ าหน่ายน้ าประปา การจัด        
น้ าสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ าของการประปา เตรียมน้ าส ารองไว้เพื่อการดับเพลิง                  
การติดตั้งประปา ตรวจแก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ าที่คลาดเคลื่อนหรือช ารุด ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของมาตรวัดน้ า โดยเครื่องทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ า ส ารวจและจัดท าแผนผังต่อท่อ ด าเนินการต่อท่อ 
ซ่อมท่อ แก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ าประปา จดเลขมาตรวัดน้ า และค านวณ
ปริมาณน้ าจากมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ า บ ารุงรักษาแหล่งน้ าดิบ และท่อ หรือรางส่งน้ าดิบ ปิด เปิดประตูน้ า     
กับดแูลรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์          

ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการประปาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงาน 

เทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเยียบบริห ารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่     
เกี่ยวข้องและใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
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๑.๔ ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๑       รหัสต าแหน่ง  ๑๐๔ 

ชื่อต าแหน่ง    ช่างไฟฟ้า ๑ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด                     
หรือตามค าสั่ง   หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถ่ีถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็ก โทรนิกส์      

หรือทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงาน 

เทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
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๒. ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ 
๒.๑ ต าแหน่ง นายช่างโยธา ๒       รหัสต าแหน่ง  ๒๐๑ 
ชื่อต าแหน่ง    นายช่างโยธา ๒ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น     
การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้าน      
ช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง ส ะพาน ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เข่ือน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานด้านช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพื่อการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน ส ารวจ         
หาข้อมูลการ จราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ ค านวณสามัญ          
ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางเทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ  
ทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือ
ทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 

แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในกาปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่มี 
ความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
 

 



ภาคผนวก ก 
๓. ต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ 
๓.๑ ชื่อต าแหน่ง ครูผู้ช่วย       รหัสต าแหน่ง  ๓๐๑ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู ้พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารง ต าแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก อัตราเงินเดือน จ านวนอัตรา 
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาเอก 

(๑) ภาษไทย 
(๒) การสอนภาษาไทย 
(๓) วิธีสอนภาษาไทย 
(๔) ไทยศึกษา 
(๕) ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
(๖) ภาษาและวรรณคดีไทย 
(๗) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
(๘) วรรณคดีไทย 
(๙) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(๑๐)วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวกับสาขา     
ภาษาไทย ก.ค.ศ. รับรองและก าหนด
เป็นคุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ครูผู้ช่วย 
ปริญญาตรี หลักสูตร 
๔ ปี อัตราเงินเดือน 
๑๕,๐๕๐ บาท  
 
ครูผู้ช่วย 
ปริญญาตรี หลักสูตร 
๕ ปี อัตราเงินเดือน 
๑๕,๘๐๐ บาท 
 

๑  อัตรา 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก อัตราเงินเดือน จ านวนอัตรา 
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาเอก 

(๑) สังคมศึกษา 
(๒) การสอนสังคมศึกษา 
(๓) การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา 
(๔) พัฒนาสังคม 
(๕) สังคมศาสตร ์
(๖) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(๗) ไทยคดีศึกษา 
(๘) สังคมศาสตร์การพัฒนา 
(๙) ประวัติศาสตร ์
(๑๐)ภูมิศาสตร ์
(๑๑)วัฒนธรรมศึกษา 
(๑๒)การพัฒนาชุมชน 
(๑๓)รัฐศาสตร(์การเมืองการปกครอง)
เฉพาะปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต(พธ.บ) 
(๑๔)วิชาเอกอื่น  ที่เกี่ยวกับสาขา   
สังคมศึกษา  ที่ก.ค.ศ. รับรองและ
ก าหนดเป็นคุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  

ครูผู้ช่วย 
ปริญญาตรี หลักสูตร 
๔ ปี อัตราเงินเดือน 
๑๕,๐๕๐ บาท  
 
ครูผู้ช่วย 
ปริญญาตรี หลักสูตร 
๕ ปี อัตราเงินเดือน 
๑๕,๘๐๐ บาท 
 

๑  อัตรา 

 
 

 


