


 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเชยีงเครือ 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคดัเลือกพนักงานเทศบาลจากต าแหน่งประเภททั่วไป 

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 

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

ด้วยเทศบาลต าบลเชียงเครือ  จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากต าแหน่ง                
ประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคลของเทศบาล(เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2557      
ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากต าแหน่งประเภททั่ว                 
ไปให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

๑.๑ ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ   
ต าแหน่งเลขท่ี  ๕๖-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐2   สังกัด ส านักปลัดเทศบาล จ านวน  ๑  อัตรา 

1.2 ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ต าแหน่งเลขท่ี  56-2-01-3810-001 สังกัด ส านักปลัดเทศบาล จ านวน  ๑  อัตรา 
1.3 ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง    
ต าแหน่งเลขท่ี  56-2-04-3203-001   สังกัด กองคลัง จ านวน  ๑  อัตรา  
 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่ง  และคุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด (ตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้าย
ประกาศ) 

๒.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต าแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในแต่ละต าแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข 2 ท้ายประกาศ ) 

 

               ๓.  ข้อห้ามส าหรับพระภิกษุและสามเณร 
  พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 
 

     ๔. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
๔.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ         

ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่                     
งานการเจ้าหน้าที่ส านักปลัดเทศบาล  ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ   อ าเภอเมืองสกลนคร                    
จังหวัดสกลนคร  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ 

/๔.๒ ผู้สมัครสอบ… 
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๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงต าแหน่งเดียวตามประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกที่เทศบาลต าบลเชียงเครือได้ประกาศรับสมัครไว้ในคราวเดียวกันและก าหนดวันสอบ
คัดเลือกวันเดียวกัน หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายต าแหน่ง จะ
พิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น  

 

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า           
ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง     
(เอกสารหมายเลข 3 ท้ายประกาศ)   

๕.๒  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน   
๕.๓  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย

พนักงานประวัติ  จ านวน ๑ ชดุ 
๕.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง 

ส าเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
๕.๕  ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด  อย่างละ ๑ ชุด  
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี ควบคู่กับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย ส าหรับหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๕.๖ หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก               
(เอกสารหมายเลข 4 ท้ายประกาศ)   

5.๗ แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (เอกสารหมายเลข 5   
ท้ายประกาศ) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล (พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

5.8 เอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ 
5.9 เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) 

         ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง           
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.สกลนคร คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใด ๆ  
 

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 300 บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 

/๗.  หลักสูตร… 
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                ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
                      หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 
   ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน 
ระบบงาน  และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)  (ตามเอกสารหมายเลข 6 ท้ายประกาศนี้) 
   ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) (ตามเอกสารหมายเลข 6 ท้ายประกาศ) 

 

  ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณา               
ความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง หรือ
ด้านอื่นเพ่ิมเติมได ้ ตามความเหมาะสม 
 

8. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)              

ภาคความรู้  ที่ ใช้ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)                
โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาค  

 

9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              

เข้ารับการสอบคัดเลือก ณ  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ                
และทาง www.chkr.co.th  ในวันที ่14 กุมภาพันธ์ 2565    
              ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการ
สอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการ
สอบคัดเลือก 
 

๑๐.  กรณีมีการทุจริต 
  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม                  

ในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานต่อนายกเทศมนตรีทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรในกรณีที่ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็จะ
ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มี
สิทธิเข้าสอบอีกต่อไป  และจะรายงายให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาด าเนินการทางวินัย 

 

๑๑. การประกาศผลกาสอบคัดเลือก 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบ

คัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับ 

 

/ต าแหน่งเท่ากัน... 
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ต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้า
ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า  

 

๑2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และยกเลิกการขึ้นบัญชี 
๑2.๑  เทศบาลต าบลเชียงเครือจะข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน จ านวน ๒ เท่าของอัตราว่าง            

และจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือก
ได้ตามจ านวนอัตราว่างแล้ว บัญชีส ารองเป็นอันยกเลิก 

12.2 เทศบาลต าบลเชียงเครือ  จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๑2.3 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างใด หรือ
กรณ ีมีข้อสงสัยให้ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เป็นที่สุด 

 

๑3. การบรรจุแต่งตั้ง 
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ณ เทศบาลต าบล               

เชียงเครือ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรียบร้อยแล้ว 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งที่สมัคร
สอบ  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลต าบลเชียงเครือจะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  27   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 (นายประเวช  ไชยฮาด)   
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของต าแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

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

 
 

1. ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ระดับ ปฏิบัติการ  
ต าแหน่งเลขที่  ๕๖-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐2 

 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน     จัดการงานทะเบียนและบัตร 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและบัตร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 จัดวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในด้านงานทะเบียนราษฎร์และบัตร 

ประจ าตัวประชาชนต่างๆ เพ่ือวางแผนให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.2 พิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบและค าสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจ าตัวประชาชน เช่น การจัดทะเบียนราษฎร 
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเป็นต้น เพ่ือให้การบริการประชาชน  
เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย  

1.3 พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนสูงสุด  

1.4 ประสานงานและจัดท ากิจกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ หรือระดับ 
ท้องถิ่น เช่น การจัดท าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น เพ่ือให้การ 
เลือกตั้งประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

1.5 ตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์และวัสดุส านักงาน เพ่ือเตรียมความพร้อม และอ านวย ความ
สะดวกต่อการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประชาชนต่างๆ  

1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับงานทะเบียน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ 

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
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๓. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์ 
บัตรประชาชนหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ                              

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
2.3 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
2.4 ทักษะการสืบสวน       ระดับ 1  
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2.5 ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ 1  
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้   ระดับ 1  
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ 1  
2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 2  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม       ระดับ 1  

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 2  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1 
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2. ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ ปฏิบัติการ  
ต าแหน่งเลขที่  56-2-01-3810-001 

 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน     ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 

ระดับต าแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 วางแผนด าเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

1.2 ด าเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามที่ ร้องขอ 
กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเสียหาย น้อยที่สุด  

1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เพ่ือป้องกันอัคคีภัยและ    
ภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึนในเขตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์  

1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพ่ือให้อยู่ใน  
สภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส  

1.5 ส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องกัน และ
ระบบอัคคีภัย  

1.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์     
ที่รุนแรง เพื่อสรุปหาสาเหตุ และจัดท ารายงาน  

1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือ
ก าหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ในการด าเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ 

๒. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการด าเนินการ จัดท าแผนแม่บท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
2.2 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน 

หรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน ราชการ 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
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3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. ด้านการบริการ  
ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือ  

เอกชนต่างๆ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  

เคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิศวกรรมความ
ปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี  
กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม โยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความ  ปลอดภัย 
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เคมี 
กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิศวกรรมความปลอดภัย 
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ                                   

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน       ระดับ 1  
1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์   ระดับ 1  
1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล     ระดับ 1  
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง     ระดับ 1  
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ      ระดับ 1  

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  
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2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
2.3 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ 1  
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู้   ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ 1  
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1 
3.1.5 การท างานเป็นทีม       ระดับ 1  
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์   ระดับ 1  
3.2.2 การคิดวิเคราะห์       ระดับ 1 
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย     ระดับ 1 
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1 
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1 
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3. ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง  ระดับ ปฏิบัติการ  
ต าแหน่งเลขที่  56-2-04-3203-001 

 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน     วิชาการคลัง 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิชาการคลัง   

 

ระดับต าแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวิชาการเงิน การคลัง พัสดุการบริหารการเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้ 
และการงบประมาณ ที่ไม่ยากภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 วิเคราะห์ตรวจสอบในการเบิกจ่ายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและ 

อ่ืนๆ ของส่วนราชการ เพ่ือความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  
1.2 จัดท ารายงานการเงิน การคลัง เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในการวิเคราะห์ 

และตัดสินใจ  
1.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเงิน การคลัง แก่ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจ 

ที่ถูกต้อง  
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักในด้านการเงิน การ คลัง  
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และ 

การงบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานการเงินหรือการคลังเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์และ 
ตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.6 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทาง 
การเงินการคลังที่เก่ียวข้อง  

1.7 ร่วมศึกษาและวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะ 
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.8 รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุมการรับการจ่าย เงินตามแผนงานหรือ โครงการ 
การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงิน งบประมาณ 
รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้เป็นไปความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับและมี
ประสิทธิผลสูงสุด  

1.9 ร่วมประสานงานและตอบปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นทางด้านการเงินหรือด้านการคลัง เช่น การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงิน การก าหนด
หรือขยายวงเงินคงคลัง การก าหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลูกจ้างประจ า เป็นต้น เพ่ือสร้างความ ชัดเจนให้
ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  
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1.10 วิเคราะห์ปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาวาง 
หลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

1.11 วิเคราะห์รายได้ รายจ่ายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความต้องการประมาณการรายรับ -
รายจ่าย เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาและขออนุมัติยอดเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  

1.12 ก ากับดูแลและรายงานการเงิน การคลัง เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลสถิติในการ ตรวจสอบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๒. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน 

หรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
2.2 วางแผนการ ควบคุมและตรวจสอบท างานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ จัดเก็บ

รายได้ งบประมาณเพ่ือให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและร่วมด าเนินการจัดท าข้อมูล การเงิน 
การคลัง การพัสดุ จัดเก็บรายได้ และงบประมาณเพ่ือพัฒนารายได้ของ อปท. 

3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ 

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
3.3 ให้ค าปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านต่างๆ เช่นด้าน 

การเงิน การคลัง และการบัญชีเพ่ือให้มีการด าเนินการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4. ด้านการบริการ  

4.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหาร  
เงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ  

4.2 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ 
เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ เพ่ือการ 
ประมวล วิเคราะห์ และการน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการ  
เกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ  

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  

พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา  
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา  
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา  
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ ความรู้
ความสามารถที่ต้องการ  
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ                          

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  
1.7 ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ    ระดับ 2  
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ                                       

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)      ระดับ 1  
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี      ระดับ 2  
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ    ระดับ 2  

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
2.3 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ 1  
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู้   ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ 1  
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1 

 3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม       ระดับ 1  

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การคิดวิเคราะห์       ระดับ 1  
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง      ระดับ 1  
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 1  
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1 

 
 

 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 2  

 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานเทศบาลจากต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเชียงเครือ  ลงวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

๑. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร   
2. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. นักวิชาการคลัง  
   
 

๑.  เป็นพนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจาก                
ระดับ 2 และต าแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี   

๒.  มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
จะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ 

๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลในต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ (ไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๖๐ บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ติดรูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

 
 
 
 

 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 

จากต าแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

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

 

๑. ชื่อ                                                 สกุล                                             .  
๒. เพศ (     ) ชาย  (     ) หญิง 
 

๓. วัน  เดือน  ปีเกิด                    อายุปัจจุบัน  ปี  วันเกษียณอายุราชการ         . 
 

๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง       ระดับ        . 
ประเภทต าแหน่ง         (     ) บริหารระดับสูง        (      ) บริหารระดับกลาง 

    (     ) วิชาชีพเฉพาะ          (      ) เชี่ยวชาญเฉพาะ   
    (     ) ทั่วไป 

เงินเดือน         บาท เงินประจ าต าแหน่ง  บาท งาน         . 
กอง/ฝ่าย    เทศบาล/อปท.อื่น      
อ าเภอ    จังหวัด   โทรศัพท์    
โทรสาร    e-mail        

 

๕. สถานที่ติดต่อ 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขท่ี       หมู่ที ่        ถนน                  ต าบล     อ าเภอ    
จังหวัด       รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  โทรสาร    

 

๖. สถานภาพครอบครัว 
(   ) โสด    (   ) สมรส    (  ) อ่ืน ๆ   
ชื่อคู่สมรส   สกุล    อาชีพ     
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
(   ) ไม่มีบุตร/ธิดา     (   ) มีบุตร/ธิดา จ านวน         คน   (ชาย  คน หญิง คน) 

 

๗. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       
 
 
 

/8. ประวัติ... 
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เลขประจ าตัวสอบ..................... 



- ๒ – 
 

๘. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ การได้ทุน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี      

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอ่ืน ๆ      
 

๙. ประวัติรับราชการ 
วันบรรจุเข้ารับราชการ   ต าแหน่ง    ระดับ   
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม    ปี    เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
๑.    

๒.    

3.    

ฯลฯ    

 

๑๐. การฝึกอบรมหลักสูตรส าคัญ ๆ 
หลักสูตรที่ฝึกอบรม 

ชื่อหลักสูตร/ 
การอบรมอ่ืน ๆ 

หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงระยะเวลา ทุนการอบรม 

 

 

 

 

 

 

    

 

/๑๑. การดูงาน…. 
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๑๑. การดูงานที่ส าคัญ ๆ 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน หมายเหตุ 
 

 

 

 

    

 

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงานพิเศษ ระยะเวลา ผลส าเร็จ 

 

 

 

   

 
 

๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
ภาษาอังกฤษ           
คอมพิวเตอร์           
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)                                                     

 

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
                        

             
             
             

 

๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับยกย่อง 
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

/๑๖. คุณลักษณะ... 
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๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเกี่ยวข้องกับงาน 
                                         

            
             
             
 
     (ลงชื่อ)     ผู้สมัคร 
              (                          ) 
    ยื่นใบสมัครวันที่  เดือน   พ.ศ.    
 
............................................................................................................................. ............................................ 
 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการสมัครสอบ 

    ครบถ้วน         ไม่ครบถ้วน 

เนื่องจาก     
      
       

 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจเอกสาร 

                  /             /       .       

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

         ตรงตามประกาศ          ไม่ตรงตามประกาศ 

เนื่องจาก     
      
       

 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจคุณสมบัติ 

                  /             /       .       

       



 
 
 
 

หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนต าแหน่งประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 

เขียนที่                                   
 

วันที่       เดือน                   พ.ศ.         
 

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อ่ืนๆ                 

ต าแหน่ง      สังกัด       

อ าเภอ      จังหวัด       ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของ  นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อ่ืนๆ        

ต าแหน่ง             ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อ่ืนๆ 

     สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งประเภททั่วไป  
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ในต าแหน่ง                                                  

ตามประกาศเทศบาลต าบลเชียงเครือ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภททั่วไป  
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ   และหากเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ข้าพเจ้ายินยอมให้               
โอน/ย้าย  ไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 
 
 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ) 
             (..................................................) 

       ต าแหน่ง....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 



 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน(ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
 
๑. ชื่อ และนามสกุลของผู้รับการประเมิน                                                                                    . 
 

๒. วุฒิการศึกษา                               สาขาวิชา                             ระดับการศึกษา                       . 
    สถานศึกษา                                                                  จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                    . 
 

๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่          เดือน                    พ.ศ.             ต าแหน่ง                           . 
 

๔. ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงานหรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร) 
    ๔.๑                                                                                   รวม              ปี               เดือน 
    ๔.๒                                                                                   รวม              ปี               เดือน 
    ๔.๓                                                                                   รวม              ปี               เดือน 
 

๕. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง                                            ระดับ               ขั้น                             บาท      
กอง                                                  เมื่อวันที่              เดือน                           พ.ศ.             . 
. 
๖. ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย(ถ้ามี) 
                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                     . 
 

๗. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
                                          (ลงชื่อ)                                    ผู้รับการประเมิน 
                                                  (                                   ) 
                                        ต าแหน่ง                                         . 

วันที่              เดือน                                พ.ศ.               . 
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- ๒ – 
 

ตอนที่ ๒  การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) ระดับการประเมิน 
การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งสายงานใหม่ 
๑.  ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- การรักษาวินัย 
- ประวัติส่วนตัว  ความประพฤติส่วนตัว 
- ประวัติการท างาน  และพฤติการณ์อ่ืน 
- การปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน  และข้อบังคับของทางราชการ 
- การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
 

 
      ๑๐ 

 

๒.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่เก่ียวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- ไม่ละเลยต่องานยอมรับผลงานของตนเองด้านความส าเร็จและความ

ผิดพลาด  ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
- ตั้งใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
- จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองได้ดีขึ้น 

 

๑๐  

๓.  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- มีความมานะอดทน  เอาใจใส่หน้าที่การงาน 
- กระตือรือร้น  อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
- มีความขยันหมั่นเพียร  ไม่เฉื่อยชา 
- ไม่ย่อท้อ  สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่างๆ 
- ตั้งเป้าหมายให้งานส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

 

๑๐  

๔.  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
- ท างานร่วมกับเพ่ือร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
- เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

 

๑๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
ตอนที่ ๒  การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) ระดับการประเมิน 

การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความรู้ความช านาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
- สามารถปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
- มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
- ประสบการณ์ในการท างาน 
 

๑๐  

๖.  ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ  พิจารณาจากพฤติกรรมเช่น 
- มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด 
- ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการท างาน 
- ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย 
- มีความแม่นย าถูกต้องในระเบียงแบบแผนและรูปแบบ 

 

๑๐  

๗.  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ  

มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน  การปรับปรุงงาน 
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยากหรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

 

๑๐  

๘.  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
- ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  ระบบราชการและงานในหน้าที่ 
- แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน 
- ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
- แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการ  หรือ

แผนงานที่รับผิดชอบ 
 

๑๐  

๙.  ความเป็นผู้น า  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- คว ามสามา รถ ในกา รมองกา รณ์ ไ กล  ก า รตั ด สิ น ใจ  ก า ร ว า งแผน                          

การมอบหมายงาน  การให้ค าแนะน าและพัฒนา  การควบคุมงาน                     
ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- ความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ 
 

๑๐  

๑๐.  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ 
- ความเชื่อมั่นในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสมงาน 
 

๑๐  

รวม ๑๐๐  
 
 
 
 



- ๔ - 
 

ตอนที่ ๓  สรุปผลการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )  ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
(      )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐) 
            (ระบุเหตุผล)                                                                                                               . 
                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                          . 
สรุปผลการประเมิน 
    (      )  สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้  เนื่องจากผ่านการประเมิน 
    (      )  ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
 
                                          (ลงชื่อ)                                    ผู้ประเมิน 
                                                  (                                   ) 
                                        ต าแหน่ง                                         . 

วันที่              เดือน                                พ.ศ.           .               
 
 
หมายเหตุ  :  ผู้ประเมินคือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
                 ผู้บังคับบัญชาได้แก่นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 

 (แนบท้ายประกาศประกาศเทศบาลต าบลเชียงเครอื ลงวันที ่ 27  ธันวาคม  2564)  
.........................................................................  

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดย
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกมีรายละเอียด ดังนี้  
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถ    
ที่ต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  

1.  วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
เป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้  

 (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 
 (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 (6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 (7) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    

พ.ศ. 2558 
 (8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (9) เหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
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2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)  
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่ 

สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
1.  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ (1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

(2) พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

(3) พระราชบัญญัติบัตรระจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

(4) กฎกระทรวงก าหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547 

(5) กฎกระทรวงก าหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548 

(6) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2550 

(7) ความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชน 

(8) ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนและงานบัตรประจ าตัวประชาชน 
เช่น การจัดทะเบียนราษฎร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนเกิด 
ทะเบียนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย เป็นต้น  

(9) ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ 

(1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

(3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย) 

(4 )  กฎกระทรว งแร ง ง าน  เ รื ่อ ง  ก าหนดมาตรฐ าน ใน              
การบริหารจัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย                  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ             
การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

(5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ                  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(6) ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการและปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  เช่น การส ารวจตรวจตรา                   
เพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทา
อันตรายจากอุทุกภัย วาตภัย และภัยอ่ืนๆ การฟ้ืนฟูและ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นต้น 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
  (7) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(พ.ศ. 2564 

– 2570) 
(8) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ

ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

1.  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (1) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 
(2) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

(5) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

(6) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 

(7) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้าน
การเงิน การคลัง การพัสดุ  และการงบประมาณ 

(8) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

 
  

 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 


