
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล 

ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

************************************************ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ จะ
ดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  ๕  ตําแหน่ง  ๕ อัตรา 

  อาศัยอํานาจตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง  
กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗   ลงวันท่ี ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๗  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา ดําเนินการออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วน
ตําบล   องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง
บุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ตําแหน่งท่ีจะดําเนินการสอบแข่งขัน 
   สายงานท่ีเริ่มจากระดับ ๒  จํานวน  ๓  ตําแหน่ง  คือ 
    ๑) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ๒   จํานวน  ๑  อัตรา 
    ๒) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒       จํานวน  ๑  อัตรา 
    ๓) ตําแหน่ง นายช่างโยธา ๒    จํานวน  ๑  อัตรา 
   สายงานท่ีเริ่มจากระดับ  ๓  จํานวน  ๒  ตําแหน่ง  คือ 
    ๑) ตําแหน่ง บุคลากร ๓    จํานวน  ๑  อัตรา 

   ๒) ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓   จํานวน  ๑  อัตรา 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัครสอบ 
แข่งขัน ดังต่อไปนี้ 
  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันท่ี   ๒๔   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๕   ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   

/(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครอง... 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (๑)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (๒)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต 
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด  ดังนี้ 
   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   (ข)  โรควัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ง)   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  (๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตาม
กฎหมายอ่ืน 
  (๑๔)  ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล   ซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม  
ข้อ  ๖  คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์)  อาจพิจารณายกเว้นให้
สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลได้ ในกรณี ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖  (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔) 
  (๒)  ผู้ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซ่ึงได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าท่ี 
 

/(๓) ผู้ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข้อ... 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
(๓)  ผู้ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๖ (๑๓) ซ่ึงได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว  

และมิใช่กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าท่ี 
  ผู้ท่ีเป็นพนักงานส่วนตําบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๖  ตลอดเวลาท่ี
รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติ ตามข้อ  ๖ (๖)  หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ  ๗ 
  การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๗ ของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์) ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและ
ประโยชน์ของทางราชการท่ีจะได้รับและมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.
จังหวัดบุรีรัมย์)  ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์  (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์)  ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยจะต้องได้คะแนนเสียง
สี่ในห้าของจํานวนกรรมการในท่ีประชุมและการลงมติให้กระทําโดยลับ 
  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนตําบลได้ ท้ังนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันท่ี 
๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๑๐ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 
  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน 
  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ีองค์การบริหารส่วน 
ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนากําหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ 
  ๓. เงินเดือนท่ีจะได้รับสําหรับตําแหน่งตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัคร 
   คุณวุฒิปริญญาตรี      จะได้รับเงินเดือน  ๘,๓๔๐  บาท 
   คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    จะได้รับเงินเดือน  ๗,๔๖๐  บาท 
   คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  จะได้รับเงินเดือน  ๖,๘๐๐  บาท 
  ๔.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครสอบแข่งขัน 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังแต่  วันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ถึง  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ดูรายละเอียดได้ท่ี   สํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ และตรวจสอบทางเว็บไซต์  
www. Tungkratadpatthana.go.th หรือสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภอในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์ หรือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ี 
๐๔๔๖๔๑๕๑๒-๓ 
  ๕.  เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน 
   ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
   ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน  
ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย 

   /๒.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน... 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 

   ๓. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) มาแสดงในวันรับสมัคร โดย
ผู้สมัครสอบจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปิดรับสมัครกรณีหลักฐาน 
ทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับท่ีแปลเป็นภาษาไทย พร้อมสําเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 
   ๔.  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ซ่ึงออก
ให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๕. สําเนาเอกสารอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

๖. ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  กรณีท่ีมีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
กระตาดพัฒนา จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุแต่งต้ัง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้คนละ ๑ ตําแหน่ง ถ้าสมัครเกิน ๑ ตําแหน่ง คณะกรรมการ
จะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันเพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น 

   ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ 
พนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆและมีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตําแหน่งท่ีมีระดับไม่สูงกว่าตําแหน่งท่ีตน 
ดํารงอยู่ซ่ึงใช้คุณวุฒิเดียวกับตําแหน่งท่ีตนดํารงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจ 
สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิ
เข้าสอบสําหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น 

ท้ังนี้ในหลักฐานสําเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับ 
ไว้ทุกฉบับ 
  ๖. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
      หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ภาค ดังต่อไปนี้  
     ๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการ
สอบแบบปรนัย ดังนี้  

๑.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ

หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน ซ่ึงจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 

๒. วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและตีความจาก

ข้อความสั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคําหรือกลุ่มคําประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

๓. วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
 

/ทดสอบความรู้เก่ียวกับ... 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
    ทดสอบความรู้เก่ียวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง 

และอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ระเบียบงานสาร
บรรณและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๖.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน  

     ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีจะใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ใน 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
 ๖.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
  ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๗.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาค 
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) 
 ๗.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค
ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ 
เหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ท่ีสอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐    
  ๘. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 ๘.๑ การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงลําดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (ภาค ข)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้ 
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) เท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีสมัครสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่าท้ังนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัคร 
 ๘.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ข้ึนบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้น
แต่มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัว
เพ่ือบรรจุแต่งต้ังภายในอายุบัญชีท่ีกําหนดและต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามท่ีระบุหรือก่อนมีการประกาศ
ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง แต่ท้ังนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัว
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะบรรจุแต่งต้ังไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมี
อายุครบตามท่ีประกาศหรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

  /๙.การยกเลิกบัญชี... 
 
 
 
 
 



-๖- 
๙. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

   ผู้ใดได้รับการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น
อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขัน 

๙.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งต้ังเม่ือมีการเรียกมารายงานตัวเพ่ือ
บรรจุแต่งต้ัง 
   ๙.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนากําหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกําหนดเวลา
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   ๙.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ 
แต่งต้ังในตําแหน่งท่ีสอบได้  
   ๙.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่
ส่วนราชการท่ีบรรจุไม่รับโอนและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอนผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 
   ๙.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการข้ึน
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
   การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๙.๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเม่ืออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับ         
ราชการในตําแหน่งท่ีสอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลําดับแรกท่ีบรรจุใน
ครั้งต่อไป 

๑๐. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
      ๑๐.๑ การบรรจุแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขัน ผู้นั้นจะต้องดํารง

ตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะโอน ไปสังกัด
หน่วยงานราชการอ่ืนได้ 

 ๑๐.๒ การบรรจุและแต่งต้ังจะบรรจุและแต่งต้ังจากผู้ท่ีสอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นหรือ
ตําแหน่งอ่ืนท่ีกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู้นั้นนํามาสมัครสอบแข่ง- 
ขันและเป็นตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องและเก้ือกูลกันตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด
โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 ๑๐.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซ่ึงเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนท่ีรับโอนและบรรจุแต่งต้ัง
ในตําแหน่งท่ีได้รับบรรจุแต่งต้ังในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามท่ีประกาศไว้ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ถึงลําดับ
ท่ีท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าท่ีได้กําหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนํามาใช้เพ่ือเรียกร้อง
สิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
 ๑๐.๔ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งต้ัง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ให้ดําเนินการเป็นอย่างอ่ืน 
  

/๑๐.๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชี... 
 
 
 
 
 



-๗- 
๑๐.๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชีให้บรรจุแต่งต้ังได้เฉพาะ องค์การบริหารส่วนตําบล       

ทุ่งกระตาดพัฒนาเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งต้ังได้ เม่ือบรรจุแต่งต้ังครบตาม
จํานวนอัตราท่ีว่างแล้ว หากภายหลังมีตําแหน่งว่างลงอาจแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ท่ีอยู่ในลําดับถัดไปให้ดํารง
ตําแหน่งได้แต่งต้องบรรจุและแต่งต้ังเรียกตามลําดับท่ีท่ีสอบแข่งขันได้ 

๑๑. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน 
   ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตราดังนี้ 
   ๑๑.๑  ตําแหน่ง  ระดับ ๑ และระดับ ๒        ตําแหน่งละ    ๓๐๐   บาท 
   ๑๑.๒  ตําแหน่ง  ระดับ ๓         ตําแหน่งละ    ๓๐๐   บาท 

๑๒. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานท่ีสอบและระเบียบท่ีเก่ียวกับ 
การสอบ 

       องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตาราง
สอบ สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทุกจังหวัดและตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ 
www. Tungkratadpatthana.go.th 

       องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา ดําเนินการสอบแข่งขันฯดังกล่าวใน
รูปแบบคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมอย่าหลงเชื่อและ
ยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ท่ีแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้
ทราบข่าวประกาศใดเก่ียวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระ
ตาดพัฒนา ได้ทราบทาง โทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔- ๖๔๑๕๑๒-๓         เพ่ือจักได้ดําเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๗ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

  (นายสุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์)) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
 
 



ภาคผนวก ก  
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล  

ระดับ  ๑ และ  ระดับ  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๗ 
ลงวันท่ี    ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๗ 

 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้ 
 
ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ 
ตําแหน่งประเภท  ท่ัวไป 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไปหรือ
ตามคําสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่กว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าท่ีข้ันต้นปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยากเก่ียวกับงานการเงิน  และบัญชีตามท่ี 
ได้รับมอบหมาย  เช่น  การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณประจําปี   
ทําฎีกาเบิกเงิน เช่น  บัญชีเงินสดประจําวัน  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  ตรวจสอบ 
ใบสําคัญหมวดรายจ่ายตรวจทานงบใบสําคัญท่ีไม่มีปัญหา  ทํารายงานการเงินเป็นประจําทุกเดือน  
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางทางบัญชี  

พาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี  
พณิชยการ เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ในระเบียบเก่ียวกับการเงินการคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย       

เทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
๖. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู่ใน 

ความรับผิดชอบ 
 



 
ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ ๒ 
ตําแหน่งประเภท   ท่ัวไป 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบโดยท่ัวไป  หรือตามคําสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามท่ี
ได้รับมอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีต้องใช้ความรู้ ทางเทคนิค
หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เก่ียวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์
การแพทย์  หรือเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดทําทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์  
ติดตามให้มีการซ่อมบํารุงรักษา  ซ่อมแซมตามกําหนดเวลาท่ีฝ่ายเทคนิคกําหนดไว้จําหน่ายยานพาหนะท่ีชํารุด
เสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการ
เอกสารสําคัญของทางราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติข้าราชการ  ทะเบียนท่ีเก่ียวกับการค้าและอุตสาหกรรม  
และงานทะเบียนเอกสารเก่ียวกับสิทธิต่าง  ๆ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงาน
การประชุม  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ   
ก.ท.รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน 
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค.  
หรือ  ก.ท. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้           

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
  ๑.  มีความรู้  ความชํานาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
                  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที 
  ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
  ๖.  มีความสามารถในการให้คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ 

 



 
ช่ือตําแหน่ง    นายช่างโยธา ๒ 
ตําแหน่งประเภท   ท่ัวไป 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป หรือ 
ตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าท่ีข้ันต้นปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยากเก่ียวกับงานช่างโยธาตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านช่างโยธา การวาง 
โครงการก่อสร้างในงานด้าน ช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนําท่ีเก่ียวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่อง
น้ํา อาคาร อุโมงค์ เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
เป็นต้น ปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สํารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจ 
และทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจหาข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจ 
ทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และอุปกรณ์ในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางเทคนิค 

วิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ  
ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ  ทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางเทคนิค 
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่าง
โยธา ก่อสร้างหรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในกาปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่ือตําแหน่ง    บุคลากร ๓ 
ตําแหน่งประเภท   ท่ัวไป 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 
ไม่สูงนักหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 
ของงานเทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา  โดยควบคุมตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานบุคคลของส่วนราชการท่ียากพอสมควร  ภายใต้ 
การกํากับตรวจสอบบ้าง  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงานบุคคลของเทศบาลและเมืองพัทยา  โดยปฏิบัติหน้าท่ี 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสอบ  ดําเนินการออกคําสั่งเก่ียวกับ 
การบรรจุแต่งต้ังและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกับงานบุคคล  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวบรวม   
ศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพ่ือชี้แจงเหตุผลในการ 
ดําเนินการเรื่องขออนุมัติเก่ียวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ดําเนินเรื่อง 
การขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน  จัดทําแก้ไข  เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนของพนักงาน 
เทศบาลหรือพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างของเทศบาลหรือเมืองพัทยา  ให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทําหน้าท่ี 
ติดต่อประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหาร  

กฎหมาย บริหารธุรกิจ  การบริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์  หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับ          ตําแหน่งนี้ได้   

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
 ๑.  มีความรู้เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 

     แผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  
     อ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
3. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ 
     อย่างยิ่งของประเทศไทย 

 4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในนหน้าท่ี 
 5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือตําแหน่ง     นักวิชาการศึกษา ๓ 
ตําแหน่งประเภท   ท่ัวไป 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับวิชาการศึกษา   งานการศึกษาเทศบาล   งานสังคมสงเคราะห์
งานศาสานางานขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม   ภายใต้การกํากับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าท่ีข้ันต้น   ทําหน้าท่ีช่วยศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หลักสูตร   แบบเรียน   การเทียบความรู้    การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา   และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา   
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา   ซ่ึงได้แก่   การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความต้องการกําลังคน    หลักสูตร    
แบบเรียน   ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนความต้องการด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดประชุมอบรมสัมมนาเก่ียวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   เผยแพร่การศึกษา  
เช่น   ออกรายการทางวิทยุ  โทรทัศน์   การเขียนบทความ   การจัดทําวารสาร    หรือเอกสารต่างๆ  เป็นต้น   
นอกจากนั้นยังทําหน้าทําหน้าท่ีจัดทําแผนและระบบสารสนเทศ  การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล  
การศึกษา ศึกษาปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กิจการภายในโรงเรียน  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ   งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม    และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง    
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบริหาร   กฎหมาย   เศรษฐศาสตร์   การศึกษา 
พาณีชยศาสตร์  คณิตศาสตร์    สถิติ  สังคมวิทยา    สังคมสงเคราะห์ศาสตร์    วารสารศาสตร์   จิตวิทยา  
มนุษย์ศาสตร์    ศิลปศาสตร์  อักษรศาสตร์    หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้ 
 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  
 ๑.  มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   กฎหมาย  ว่าด้วยระเบียบ  
บริหารราชการแผ่นดิน   และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ๓.  มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง    เศรษฐกิจและสังคม   โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งของประเทศไทย 
 ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล   วิเคราะห์ปัญหา   และสรุปเหตุผล 
 
 
 

 
 


