
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

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

      ดวยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี  จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ

บุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ในตําแหนงตาง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา  ๒๕  วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง

หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  

๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี)  ในการ

ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ และแตงต้ัง

บุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ดังตอไปน้ี 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขัน  จํานวน  ๙  ตําแหนง  ๙  อัตรา 

ก. ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจาก ระดับ ๑  จํานวน  ๑  ตําแหนง คือ 

๑. ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ ๑     จํานวน  ๑  อัตรา 

ข. ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจาก ระดับ  ๒  จํานวน  ๕  ตําแหนง คือ 

๑. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  ๒    จํานวน   ๑  อัตรา 

๒. ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒   จํานวน  ๑  อัตรา 

๓. ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๒ จํานวน  ๑  อัตรา 

๔. ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ  ๒    จํานวน  ๑  อัตรา 

๕. ตําแหนง นายชางโยธา ๒     จํานวน  ๑  อัตรา 

ค. ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจาก ระดับ ๓  จํานวน ๓ ตําแหนง คือ 

                         ๑. ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ๓    จํานวน  ๑  อัตรา 

       ๒. ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ๓    จํานวน  ๑  อัตรา 

      ๓. ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๓   จํานวน   ๑  อัตรา 

 

 

 

/๒. คุณสมบัติ… 

 



- ๒ - 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

  ลักษณะงานงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนง รายละเอียดตามที่ระบุไวใน “บัญชีลักษณะงานที่ 

ปฏิบัติ” แนบทายประกาศน้ี 

  ๓. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

   ๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๖ แหงประกาศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ดังตอไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันรับสมัคร 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

(๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลประกาศกําหนด ดังน้ี 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(จ) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

(๖) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรฐาน

ทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือตามกฎหมายอื่น 

(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

 

 

 

/(๑๑) ไมเปนผู... 
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(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน 

อื่นของรัฐ 

(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๓) ไม เปนผู เคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิด วินัยตามมาตรฐานทั่ วไป หรือ       

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบงานบุคคล

สวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

                   ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล ซึ่งขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตาม  

ขอ ๒.๑ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขา รับราชการเปนพนักงาน

สวนตําบลไดในกรณีดังน้ี 

(๑) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔) 

(๒) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งไดออกจากงาน หรือราชการเกินสองปแลว 

และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ 

(๓) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ (๑๓) ซึ่งไดออกจากงาน หรือราชการเกินสามปแลว และมิใชกรณี

ออกเพราะการะทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ 

      การพิจารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามดังกลาวคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  อาจพิจารณาถึงความจําเปน  และประโยชนของทางราชการที่จะไดรับ  โดยมติของ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานีในการประชุมปรึกษายกเวนคุณสมบัติ หรือลักษณะตองหามดังกลาว  

จะพิจารณาลงมติ  ซึ่งตองไดคะแนนเสียงสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่ประชุม และการลงมติใหกระทําโดยลับ 

      สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนตําบลได ทั้งน้ี ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙  ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือสํานักงาน ก.ท  ดวนมาก ที่ มท. ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖  ลงวันที่ ๒๓  มกราคม ๒๕๒๑ และ
ตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน 

  ผูสมัครสอบจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ 

รายละเอียดตามที่ระบุไวใน “ภาคผนวก ก.” แนบทายประกาศน้ี 

 ๔. อัตราเงินเดือนท่ีจะไดรับสําหรับตําแหนงตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัครสอบ 

      ๔.๑ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ ผูที่สอบแขงขันได  และไดรับการบรรจุแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงในระดับ ๑ จะไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ อันดับ ท.๑ ข้ัน ไดรับเงินเดือน  

๗,๖๔๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กําหนด 

/๔.๒ ตําแหนงสายงาน... 
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    ๔.๒ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒ ผูที่สอบแขงขันได  และไดรับการบรรจุแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงในระดับ ๒ จะไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังน้ี 

          (๑) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/อนุปริญญาหรือเทียบเทา ที่มีหลักสูตร

กําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไมนอยกวา ๔ ป ตอจาก

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา จะไดรับเงินเดือน  อันดับ ท.๒ ข้ัน ๘,๘๐๐ บาท หรือตามที่ ก.

อบต.กําหนด 

           (๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๓ ป ตอจาก

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  จะไดรับเงินเดือน  อันดับ ท.๒ ข้ัน ๙,๓๓๐ บาท 

     ๔.๓ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓  ผูที่สอบแขงขันได และไดรับการบรรจุแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงในระดับ ๓ จะไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔  ป)  จะไดรับเงินเดือน อันดับ ท.๓ ข้ัน 

๑๑,๘๖๐  บาท  หรือตามที่ ก.อบต.กําหนด 

  ๕. การรับสมัครสอบ 

          ๕.๑ ผูมีความประสงคจะสมัครสอบ สามารถขอและย่ืนสมัครสอบพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่ ที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  ต้ังแตวันท่ี  ๑๘  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ถึงวันท่ี  ๑๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) โดยย่ืนใบ
สมัครดวยตนเองไดที่  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท หมายเลข ๐-๔๒๑๓- ๖๐๙๒ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.dongyen.go.th  

                   ๕.๒ คาธรรมเนียมสอบ 
    ผูสมัครสอบแขงขันตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก)  ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)   และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)  
ดังน้ี  

(๑) ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนระดับ ๑ คาธรรมเนียมสอบคนละ  ๓๐๐  บาท 
(๒) ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนระดับ ๒ คาธรรมเนียมสอบคนละ  ๓๐๐  บาท 
(๓) ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนระดับ ๓ คาธรรมเนียมสอบคนละ  ๓๐๐  บาท 

คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๕.๓ เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ 

   ผูสมัครตองกรอกขอความในใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบดวยลายมือตนเอง และย่ืนใบ
สมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร พรอมเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปน้ี 

(๑) ใบสมัครสอบ ที่ลายมือช่ือในใบสมัครใหครบถวน 
(๒) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน  ๖ เดือน 

จํานวน  ๔  รูป  
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตองอยางละ  

๑ ฉบับ 
/(๔) สําเนาประกาศ... 



- ๕ - 

(๔) สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) โดย
ผูสมัครสอบจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัคร   
กรณีหลักฐานทางการศึกษาเปนภาษาตางประเทศใหแนบฉบับที่แปลเปนภาษาไทยอยางละ 
๑ ฉบับ 

(๕) สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ (สด.๔๓) หรือหนังสือลงบัญชี
ทหารกองเกิน (สด.๙) พรอมแสดงฉบับจริง  (เฉพาะผูสมัครสอบที่เปนชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 

(๖) ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือตาม
ประกาศที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน(ฉบับจริง) 
นับต้ังแตวันตรวจรางกาย  จํานวน ๑ ฉบับ 

(๗) สําเนาเอกสารอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถาม)ี     
(๘) สมัครที่เปนขาราชการประเภทอื่น หรือขาราชการสวนทองถ่ินอื่นประสงคจะสมัครสอบแขงขันใน

ตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ตนดํารงตําแหนงอยู และใชวุฒิเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารง

อยู จะตองนําหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนผูมีอํานาจบรรจุแตงต้ังอนุญาตใหมาสมัคร

สอบ  หากผูสมัครสอบรายใดไมนําหนังสืออนุญาตดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัคร จะไมมีสิทธิสมัคร

สอบ หรือถาเปนผูสอบแขงขันได  จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ผูสอบแขงขันจะ

เรียกรองสิทธ์ิใดๆ ไมได  

(๙) สํา เนาเอกสารทุกชนิด ใหใชกระดาษ A๔ เทา น้ัน และใหผู สมัคร เ ขียนคํารับรองว า  

“สําเนาถูกตอง”  ลงช่ือ  วันที่/เดือน/ป  ของสําเนาเอกสารทุกฉบับ 

       ผูสมัครสอบตองรับรองวา ตนเองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากปรากฏ

ภายหลังวาผูสอบรายใดมีสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในการรับสมัครสอบแขงขันแลวใหถือวาผูสมัครสอบรายน้ันขาด

คุณสมบัติในการสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได 

๖. เง่ือนไขการรับสมัครสอบ 

    ๖.๑ ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ

สมัครสอบ ในขอ ๓.๒ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร

สอบ คือ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร 

ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ 

    ๖.๒ ผูสมัครสอบตองเลือก สมัครในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนระดับ ๑ - ๒ หรือสายงานที่เริ่มตน

ระดับ ๓ เพียงระดับเดียว และสมัครสอบไดเพียง ๑ ตําแหนงเทาน้ัน 

   ๖.๓ ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 

/ในใบสมัคร... 



- ๖ - 

 ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบครั้งน้ี

เปนโมฆะสําหรับผูน้ันต้ังแตตน 

  ๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

    ๗.๑ ผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน วัน เวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ 

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหทราบ ในวันที ่๑๑ เดือนกันยายน ๒๕๕๗  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี และสามารถดาวนโหลดดูรายละเอียดไดทางเว็บไซต www.dongyen.go.th หรือขอ

ทราบรายละเอียดไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี หมายเลข

โทรศัพท  ๐-๔๒๑๓- ๖๐๙๒ 

 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ 

            ผูสมัครสอบจะตองสอบตามหลักสูตรการสอบแขงขันเปน ๓ ภาค โดยจะตองสอบ 

   ๘.๑ ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ทดสอบโดยขอสอบแบบปรนัย โดยใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการตามระดับตําแหนง ดังน้ี 

    ๑.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)     

        ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการใหสรุปความหรือจับ

ประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหา

แนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐานหรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น 

    ๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 

     ทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษาไทย โดยการใหสรุปความและหรือตีความจาก

ขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคําประโยคหรือขอความสั้น ๆ 

การอานและการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความหรือ

ขอความ ทั้งน้ี รวมถึงการสรุปความและตีความดวย ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคได

ถูกตองตามหลักภาษา และการเรียงความ 

    ๓. วิชาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

    ทดสอบความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดังตอไปน้ี 

    (๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    (๒) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

    (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

    (๔) กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

/(๕) พระราชกฤษฎีกา.... 



-๗- 

  (๕) พระราชกฤษฎีกาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
                               (๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
  (๗) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
   ๘.๒  ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนนทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง โดยขอสอบแบบปรนัย รายละเอียดตามที่ไดกําหนดไวใน "ภาคผนวก ข." แนบทายประกาศ 

    ๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ทั้งน้ีอาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีก
ก็ไดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ 
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 

  ๙. หลักเกณฑการตัดสิน 

   ๙.๑ ผูสมัครสอบจะตองผานภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรูความสามารถ

เฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข) ตามเกณฑการตัดสินแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความ

เหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค) ตอไป 

   ๙.๒ การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในภาคความรู

ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ

ตําแหนง(ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ทั้งน้ีใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

  ๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 
   การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มี
ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค.) มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับสูงกวา ถาคะแนนภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค.)เทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข.)มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
เฉพาะสาหรับตําแหนง(ภาค ข.)เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป(ภาค ก.)มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาคะแนนยังเทากันอีก ใหผูสมัครสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
ทั้งน้ี พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 
   บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี แตถามีการสอบแขงขันอยาง
เดียวกันน้ันอีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก เวนแตไดม ี

 

/การเรียกรายงานตัว.... 



-๘- 

การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงต้ัง หรือไดมีการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดและไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ

แตงต้ังภายในอายุบัญชีที่กําหนดไวและตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือกอนมีการประกาศข้ึนบัญชีผ ู

สอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูน้ันยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงต้ังแตทั้งน้ีผูน้ันจะตองไปรายงานตัวตอองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่จะบรรจุแตงต้ังไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดน้ันมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่

ประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี 

 ๑๑. การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 

   ผูใดไดรับการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีใหเปนอันยกเลิกการข้ึน

บัญชีผูน้ันในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ 

   (๑) ผูน้ันไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงต้ัง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงต้ัง 

   (๒) ผูน้ันไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการ ภายในเวลาที่เจาของบัญชี 

 ผูสอบแขงขันไดกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ วัน 

นับต้ังแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 

   (๓) ผูน้ันมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงต้ัง  

ในตําแหนงที่สอบได 

    (๔) ผูน้ันประสงคจะรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอน  

สวนราชการที่จะบรรจุไม รับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววา จะไมรับโอน ผูน้ันจึงไม ประสงคจะ 

รับการบรรจ ุ

   (๕) ผูน้ันไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการข้ึนบัญชีผูน้ันไวในบัญชีผู

สอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

   การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) เน่ืองจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงที่สอบไดและ

บัญชีน้ันยังไมยกเลิก ใหข้ึนบัญชีผูน้ันไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป 

   การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม(๓) ถาบัญชีน้ันยังไมยกเลิกและเจาของบัญชีพิจารณาเห็นวามีเหตุ

จําเปนอันสมควรจะอนุมัติใหข้ึนบัญชีผูน้ันไวในบัญชีเดิมในลําดับสุดทายเพื่อบรรจุแตงต้ังตอไปก็ได  

  ๑๒. เง่ือนไขการบรรจุและแตงต้ัง 

    (๑) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงต้ังไดเฉพาะองคการ

บริหารสวนตําบลดงเย็นเทาน้ัน ไมอนุญาตใหหนวยงานอื่นใชบัญชีเพื่อบรรจุแตงต้ังได เมื่อบรรจุแตงต้ังครบตามจํานวน

อัตราที่วางแลว หากภายหลังมีตําแหนงวางลง อาจแตงต้ังผูสอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได       

แตตองบรรจุและแตงต้ังเรียงตามลําดับที่ที่สอบแขงขันได  

/(๒) ผูสอบแขงขัน....  



-๙- 

  (๒) ผูสอบแขงขันท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งจะตองปฏิบัติหนาท่ีใหองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อยางนอย 

๑ ป นับแตวันท่ีบรรจุแตงตั้งไมมีขอยกเวน จึงจะขอโอนไปสังกัดหนวยงานราชการอ่ืนได 

  (๓) การบรรจุบุคคลเขารับราชการ ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงน้ันหรือตําแหนงอ่ืน

กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผูน้ันนํามาสมัครสอบแขงขัน และเปนตําแหนงท่ี

เก่ียวของและเก้ือกูลกัน ตามท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นกําหนดโดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้ง

ตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได 

   องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน โดยยึดหลักความรูความสามารถ ความเสมอ

ภาค และความเปนธรรม อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคล หรือ กลุมบุคล หรือผูท่ีอางวาสามารถชวยเหลือให

สอบได และหากผูใดไดทราบขาวประการใดเก่ียวกับ การแอบอาง หรือทุจริต เพ่ือใหสอบได โปรดแจงองคการบริหารสวน

ตําบลดงเย็น  ทางโทรศัพท หมายเลข ๐-๔๒๑๓- ๖๐๙๒ เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

                       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๘   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                                                                   

                                                                  

 

(นายทรงศิลป   หันประดิษฐ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก. 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ในระดับ ๑   ระดับ ๒  และระดับ  ๓ 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

ลงวันท่ี  ๒๘  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
************************************* 

ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังน้ี 
๑. สายงานท่ีเริ่มจากระดับ ๑ 

๑.๑ ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ  ๑          รหัสตําแหนง   ๑๐๑ 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานช้ันตนเกี่ยวงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไมยาก  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด  
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด  หรือละเอียดถ่ีถวน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานช้ันตนเกี่ยวงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไมยาก  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด  
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ  สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เก็บและคนหาหนังสือ  กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ  
พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสารตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตางๆชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจาย
พัสดุครุภัณฑ  ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป  ชวยทําบันทึก  ยอเรื่องชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่  
วัสดุ อุปกรณ  ชวยติดตออํานวยความสะดวกและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ.หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่ง
ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร มาไมนอยกวา ๖ หนวยกิจ หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ  หรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการ
ฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ช่ัวโมง 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่

๒.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๓.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๔.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 

  



- ๒ - 

๒. สายงานท่ีเริ่มจากระดับ ๒ 

 ๒.๑ ตําแหนง เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๒   รหัสตําแหนง ๒๐๑ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานช้ันตนเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติคอนขางยาก
ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งตามแบบ หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆที่จําเปนตอง
ปฏิบัติโดยผูที่มีความรูความสามารถหรือความชํานาญงานคอนขางสูง และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหาหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึนโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายที

เกิดเพลิงไหม  รักษาและบํารุงขวัญ ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปนสวนใหญปองกันและบรรเทาอันตรายจาก

อุทกภัย วาตภัย การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสิน  ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุด

เสียหายใหคืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลไดกําหนดไว  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชาง
กอสราง ชางกลโรงงาน ชางเช่ือมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงน้ีได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
๑. มีความรูในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับอื่น

ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง  งานธุรการทั่วไป  และงานสารบรรณอยาง

เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  ละเอียด  แมนยํา 
๖. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียนและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
  



-๓- 
 

๒.๒  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  ๒    รหัสตําแหนง ๒๐๒ 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการภายใตการกํากับตรวจสอบ

โดยทั่วไป  หรือตามคําสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ   และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย  

เชน  รางโตตอบ  บันทึก  ยอเรื่อง  รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหน่ึง  

ไดแก  ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ  วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรการแพทย  หรือเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การ

เก็บรักษา  จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธ์ิ  ติดตามใหมีการซอมบํารุงรักษา  ซอมแซมตามกําหนดเวลาที่

ฝายเทคนิคกําหนดไวจําหนายยานพาหนะที่ชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุทางชาง  การตรวจสอบลงหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทางราชการ  เชน  ทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล  

ทะเบียนที่เกี่ยวกับการคาและอุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิตางๆ  การรวบรวมขอมูลหรือ

จัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค.  หรือ  ก.อบต.รับรอง 

ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖  หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงาน

ของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการ

ฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ช่ัวโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได หรือ 

๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่ง

ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงาน

ของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการ

ฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ช่ัวโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย กฎระเบียบ

และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยาง

เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

      ๒.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

      ๓.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 

      ๔.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ                   

รับผิดชอบ  



- ๔ - 

 ๒.๒ ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ๒    รหัสตําแหนง ๒๐๓ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

  ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ หรือความชํานาญ

งานขอนขางสูง ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ 

และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 เปนเจาหนาที่ข้ันตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานใหบริการสาธารณสุขโดยใหบริการเย่ียมเยือน  ตรวจ

สุขภาพรางกาย  ใหคําแนะนําชวยเหลือสงเคราะหใหภูมิ คุมกันโรคแกผูปวยหรือประชาชนทั่วไป  เกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพอนามัย  ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแมและเด็ก และงานทันตสาธารณสุข  การ

สุขาภิบาล  การควบคุมปองกันโรค  หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเครื่องมือ

เครื่องใชสาธารณสุข  หรือปฏิบัติงานดานระบาทวิทยา เชน ชวยควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติและ

ขอมูลการเกิดโรคติดตอหรือโรคที่เปนปญหาทางสาธารณสุข  สอบสวนภาวการณเกิดโรคในเบื้องตน  ติดตามและ

รายงานการเกิดโรค  เก็บวัตถุติดเช้ือสงตรวจ เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการ 
ศึกษาไมตํ่ากวา ๒ ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใช

เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงน้ีได หรือ 

๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางการสาธารณสุข  
โภชนาการหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
๑. มีความรูในงานสุขาภิบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่

๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก 
การปฏิบัติงานในหนาที ่

๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
๖. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูใน 

ความรับผิดชอบ 



-๕- 

 ๒.๕ ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ  ๒     รหัสตําแหนง ๒๐๔ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานพัสดุภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 เปนเจาหนาที่ช้ันตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  การจัดหา  จัดซื้อ  
ตรวจรับ  การเบิกจาย  การเก็บรักษา  นําสง  การซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณเครื่องม ือ  
เครื่องใชตาง ๆ การทําทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางบัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด  การ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี
ได หรือ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การ
ธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางเครื่องกล  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงน้ีได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
๑. มีความรูในงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย  กฎระเบียบ และ

ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
          ๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
๖. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



-๖- 

 ๒.๕ ตําแหนง นายชางโยธา                    รหัสตําแหนง ๒๐๕ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานชางโยธาภายใตการกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่ง หรือแบบหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 เปนเจาหนาที่ช้ันตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การชวย
ออกแบบ  การควบคุม การกอสราง  และบํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การให
คําปรึกษาแนะนําที่เกี่ยวกับงานดานโยธา  เชนทางสะพาน  ชองนํ้า  อาคาร อุโมงค  เข่ือน อาคารชลประทาน อาคาร
ประปา  ทาเทียบเรือ สนามบินและสิ่งกอสรางอื่น เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตางๆ เกี่ยวกับงานดานชางโยธา เชน 
สํารวจทางเพื่อการกอสราง  สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน  สํารวจหาขอมูลการจราจร  สํารวจ
ทางอุทกวิทยา  สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา  คัดลอกแบบ  คํานวณสามัญ ซอมสรางวัสดุ  ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและ
อุปกรณในการสํารวจ  ทอลองทุกชนิดใหไดมาตรฐานเปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ  สถาปตยกรรม  ชางกอสราง  ชางสํารวจ  ชางโยธา หรือทางอื่นที่ ก .อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงน้ีได หรือ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ  สถาปตยกรรม  ชางกอสราง  ชางสํารวจ  ชางโยธา หรือทางอื่นที่ ก .อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงน้ีได  

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
๑. มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
                     ๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 

๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
๖. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 

๓. สายงานท่ีเริ่มจากระดับ ๓ 

 ๓.๑ ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ๓     รหัสตําแหนง ๓๐๑ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่

ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

เปนเจาหนาที่ข้ันตนทําหนาที่ชวยศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เชน การ

ปรับปรุง บํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บ

รักษาผลผลิตจากขาว พืชไร พืชสวน ไหมและยางพารา เปนตน สาธิตการปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช ใหคําปรึกษา

แนะนํา อบรม และสงเสริมวิชาการและความกาวหนาทางการเกษตรแกเจาหนาที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปชวย

ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะหวิจัยพันธุพืช วัตถุมีพิษปุยเคมี ตลอดจนชวย

ตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานหองปฏิบัติการหรือในสถานี

ทดลอง ซึ่งดําเนินการคนควาทดลองและวิเคราะหวิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิต

ทางการเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ีทางเกษตรศาสตร สัตวแพทย เทคโนโลยีทางการเกษตร การ

จัดการศัตรูพืช พืชไร พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ  หรือทางอื่นที่ ก.

อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูในวิชาการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
๓. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ

อยางย่ิงของประเทศไทย 
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๕. มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
๖.  มีความสามารถในการถายทอดความรูแกเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมีอัธยาศัย 

และมนุษยสัมพันธที่ดี 

-๘- 



๓.๒ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ๓      รหัสตําแหนง ๓๐๒ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานช้ันตนเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่

ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  เปนเจาหนาที่ช้ันตน ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการสงเสริม

การศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  ึ่งไดแกการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร แบบเรียน 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรพื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 

จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนําแนวการศึกษาและอาชีพเผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ 

โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสารหรือเอกสารตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร การศึกษา พาณิชยศาสตร 

คณิตศาสตร สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร วารสารศาสตร จิตวิทยา มนุษยศาสตร อักษรศาสตร ศิลป

ศาสตร หรือทางอื่นที่ ก. อบต . กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง น้ีได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูในวิชาการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวน และกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
๓. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ

อยางย่ิงของประเทศไทย 
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติในหนาที ่
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 

 

  

 

 

 

  



-๙- 

๓.๓ ตําแหนง เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  ๓    รหัสตําแหนง ๓๐๓                                                                                         

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานช้ันตนเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆในดาน งบประมาณ บัญชีพัสดุ  

ภายใตการกับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  เปนเจาหนาที่ช้ันตน ทําหนาที่ตรวจสอบกาปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆในดานงบประมาณ  บัญชี ตรวจสอบ

ยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี  รวมทั้งการควบคุมเอกสาร

ทางการเงินดวย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจาย  การลงบัญชี  

การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใชและรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทาง

ราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบประมาณ  และการกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจายซึ่งรวมถึงเงินยืมและ

การจายเงินทดลองราชการ  ตรวจสอบงบประมาณรายได  รายจายและเงินนอกงบประมาณทึกประเภท  และปฏิบัติ

หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ทางการบัญชี  พาณิชยศาสตร  หรือทางอื่นที่  
ก.อบต. กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

๒.   ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  หรือทางอื่นที่  
ก. อบต . กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง น้ีได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูในวิชาการตรวจสอบบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวน และกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
๓. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ

อยางย่ิงของประเทศไทย 
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติในหนาที ่
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 

 

  

 



ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดวิชาท่ีจะดําเนินการสอบแขงขัน 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

ลงวันท่ี  ๒๘  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

แบงเปน  ๓  ภาค คือ 

๑.  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

 ทดสอบโดยขอสอบปรนัย โดยใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการตามระดับตําแหนง ดังน้ี 

๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)  ทดสอบความสาม

รถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือให

วิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่จะ

เปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น 

๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม  ๒๕ คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา  โดยการใหสรุป

ความ และหรือตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือ

กลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ

ดังกลาว 

๓. วิชาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) ทดสอบความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ

ราชการ ดังตอไปน้ี  

   (๑)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   (๒)  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

   (๓)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  (๔)  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน  

   (๕)  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

   (๖)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง

ปจจุบัน 

(๗) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

  ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง โดยขอสอบปรนัย ในเรื่องตอไปน้ี 

๑. ตําแหนงท่ีเริ่มตนจากสายงายระดับ ๑ จํานวน ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา 

 



๑.๑. ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ ระดับ ๑  จํานวน ๑ ตําแหนง  ๑ อัตรา 

(๑) ความรูทางดานธุรการ งานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

(๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

และท ี่แก ไขเพ ิ่มเติม 

(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารบ ุคคลส วนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๔) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม 

(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๗) วิชาความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร  

(๘) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

๒. ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มจากระดับ ๒ จํานวน ๕ ตําแหนง ๕ อัตรา 

  ๒.๑ ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๒ 

(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

และท ี่แก ไขเพ ิ่มเติม 

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารบ ุคคลส วนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ  

ปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๒๒  

   (๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๕) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๖) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

    (๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๙) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม 
 

   ๒.๒ ตำแหนง เจาพนักงานพัสดุ   ระดับ ๒ 

(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท ี่แก ไข

เพ ิ่มเติม 

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารงานบ ุคคลส วนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม 

(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม 



(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๖) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๗) พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๘) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๙) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๑๐) ขอบังคับวาดวยการฝากและถอนคืนเงินตอกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๙๕ 

และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

  ๒.๓ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  ระดับ ๒ 

    (๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  

และท ี่แก ไขเพ ิ่มเติม 

    (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารงานบ ุคคลส วนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

   (๓) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

    (๔) ระเบียบสาน ักนายกรัฐมนตรวี าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท ี่แก ไขเพ ิ่มเติม  

    (๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 

    (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 

                 (๗) วิชาความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรกราฟก และเทคโนโลยี

สารสนเทศ        

   ๒.๔ ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ระดับ ๒ 

   (๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มถึง 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

              (๒) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม จนถึง

ปจจุบัน 

             (๓) ระเบียบสาน ักนายกรัฐมนตรวี าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท ี่แก ไขเพ ิ่มเติม 

                      (๔) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

            (๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

           (๖) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

           (๗) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

           (๘) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 



            (๙) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

 พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   

๒.๕ ตําแหน ง นายชางโยธา  ระดับ ๒ 

   (๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และท ี่แก ไขเพ ิ่มเติม 

    (๒) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

   (๓) ระเบียบสาน ักนายกรัฐมนตรวี าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท ี่แก ไขเพ ิ่มเติม  

    (๔) พระราชบัญญ ัติระเบียบบริหารแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

              (๕) พระราชบญัญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๔๙๖  และแกไขเพิ่มเติม 

    (๖) พระราชบัญญ ัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแกไขเพิ่มเติม 

                      (๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยว ิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และท ี่แก ไขเพ ิ่มเติม 

 

๓. ตําแหนงท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ จํานวน ๓ ตําแหนง ๓ อัตรา 

  ๓.๑. ตำแหนง นักวิชาการเกษตร  ระดับ ๓  

(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไข

เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

             (๒) ระเบียบสาน ักนายกรัฐมนตรวี าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท ี่แก ไขเพ ิ่มเติม  

(๓) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมจน 

 ถึงปจจุบัน 

(๔) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 

 สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน 

 ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

(๘)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

(๙) พระราชบัญญัติสภาเกษตรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๑๐) ความรูความสามารถในวิชาการเกษตร วิเคราะห วิจัยพันธุพืชสัตว เพื่อปรับปรุง

กรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง การวิจัย ทางสังคมศาสตร การ

วางแผน และการบริหาร 



   ๓.๒ ตำแหนง นักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓ 

              (๑) ระเบียบสาน ักนายกรัฐมนตรวี าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท ี่แก ไขเพ ิ่มเติม  

              (๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓ ๗ และที่แกไข  

เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม 

 จนถึงปจจุบัน 

(๔) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

(๕) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๗) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.๒๕๔๗ 

(๘) พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตําแหนงขาราชการครู และบุคลากร  ทาง

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๙) พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๑๐) พ.ร.บ.หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๑๑) พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

๓.๓ ตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ระดับ ๓ 

   (๑) ระเบียบสาน ักนายกรัฐมนตรวี าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท ี่แก ไขเพ ิ่มเติม  

(๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไข  

 เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง

ปจจุบัน 

(๔) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

   (๕) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   (๖) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   (๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเก็บรักษาเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๗และแกไขเพิ่มเติม 

(๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

และแกไชเพิ่มเติม 

(๑๐) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพิ่มเติม 



(๑๑) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๑๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๑๓) เหตุการณปจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจสังคม) 

 

๒. ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี โดยวิธีดังน้ี 

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ทั้งน้ีอาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติม

อีกก็ไดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน  ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับ

ผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่  อด ๘๒๗๐๑ /ว ๓๕๔                                                        ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

                                                                                      หมูที่ ๕ อําเภอบานดุง จ.อุดรธานี ๔๑๑๙๐                                                   

                                                              ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง ประชาสัมพันธการประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

เรียน .................................................................................................................. 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗     จํานวน   ๑    ชุด 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุ และแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  ๙  ตําแหนง  รวม  ๙  อัตรา ดังตอไปน้ี 

๑.  ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจาก ระดับ ๑ 

       ๑.๑ ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ ๑    จํานวน  ๑  อัตรา 

  ๒.  ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจาก ระดับ ๒ 

        ๒.๑ ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒  จํานวน  ๑  อัตรา 

        ๒.๒ ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒   จํานวน  ๑  อัตรา 

        ๒.๓ ตําแหนง เจาพนักงานการธุรการ ๒   จํานวน  ๑  อัตรา 

               ๒.๔ ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ ๒    จํานวน  ๑  อัตรา 

        ๒.๕ ตําแหนง นายชางโยธา ๒    จํานวน  ๑  อัตรา 

  ๓.  ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจาก ระดับ ๓ 

        ๓.๑ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ๓    จํานวน  ๑  อัตรา  

         ๓.๑ ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ๓    จํานวน  ๑  อัตรา 

        ๓.๑ ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๓   จํานวน  ๑  อัตรา 

เปดรับสมัครต้ังแตวันท่ี  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 

  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น จึงขอสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล
เปนพนักงานสวนตําบล ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  เพื่อประชาสัมพันธใหผูมีคุณสมบัติและประสงค     
จะสมัครสอบแขงขันทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน 

                 ขอแสดงความนับถือ 

                                                      
 

           (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ) 

                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

สํานักปลัด อบต.ดงเย็น 

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๑๓-๖๐๙๒ 


