ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
……………………………………..
ด้วยเทศบาลเมืองวังสะพุง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จะดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล เพื่อเปลี่ ย นสายงานในตาแหน่ งสายงานประเภททั่วไป ให้ดารงตาแหน่งสายงานประเภทวิช าการ
ระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตาแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
จานวน ๑ ตาแหน่ง ๑ อัตรา
อาศัยอานาจตามข้อ ๕ และข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๕๗ จึ งประกาศรับ สมัครสอบคัดเลื อกพนักงานเทศบาลเพื่ อเปลี่ ยนสายงานในประเภททั่ว ไปให้ ด ารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง ๕๔-๒-๐๘-๓๘๐๓๐๐๑ จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ เป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๑ หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และหรือตาแหน่งประเภททั่วไป โดยมีระยะเวลารวมกันไม่น้อย
กว่า ๒ ปี
๒.๒ มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ที่ ก.ท. กาหนด (ภาคผนวก ก)
๒.๓ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
ในตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ( ๑๕,๐๖๐ บาท) ณ วันที่สมัคร
๓. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ข) พร้อมเอกสารต่างๆ
ที่ต้ องใช้ในการสมัค รตามที่ เทศบาลเมื องวังสะพุ งก าหนด ด้ว ยตนเองได้ ที่ ส านั ก ปลั ดเทศบาลเมือ งวังสะพุ ง
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งแต่วัน ที่ ๘ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการหรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๘๔-๑๓๙๓ หรือดูที่เว็บไซด์ www.wangsaphung.go.th
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัครสอบคัดเลื อกให้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับ สมัครพร้อม
หลักฐานต่างๆ ซึ่งสมัครต้องรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลเมืองวังสะพุงกาหนด
๔.๒ หนังสือรับรองความประพฤติ (ภาคผนวก ค)
๔.๓ หนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกฯ (ภาคผนวก ง)
๔.๔ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการตรวจสอบและ
พิจารณาความเห็นชอบของผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการกอง/หัวหน้ากอง ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี
จากต้นสังกัด (ภาคผนวก จ)
๔.๓ แบบประเมินบุคคล…

-๒๔.๕ รูป ถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด
๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ไว้หลังรูปถ่ายทุกใบด้วยตนเอง
๔.๖ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ สาเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล ทุกแผ่น จานวน ๑ ชุด
๔.๘ สาเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจานวน ๑ ชุด
๔.๙ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๑๐ ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ /หรือเอกชน ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
นับแต่วันที่ร่างกาย ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
กาหนดโรค ที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จานวน
๑ ฉบับ
๔.๑๑ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลฯ จานวน อย่างละ ๑ ฉบับ
สาหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากทราบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลเมืองวังสะพุงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับสมัครสอบคัดเลือกและ
ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบคัดเลือก ตาแหน่งละ ๒๐๐ บาท
(เมื่อยื่นสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
๖. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กาหนดคะแนนรวม ๓๐๐คะแนน ดังนี้
๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) (ภาคผนวก ฉ)
โดยวิธีก ารสอบข้อ เขียนให้ ท ดสอบภาคความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มในการ
กาหนดและปรับปรุงนโยบายและแผนงาน ระบบงาน และการบริหารงานของส่วนราชการที่สังกัด และอื่นๆ
ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งตามแนวทางที่ระบุในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัยหรืออัตนัย)
๖.๒ ภาคความรู้ค วามสามารถเฉพาะตาแหน่ง ภาค ข (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(ภาคผนวก ฉ)

โดยวิธีสอบข้อเขียนให้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถความชานาญ ตลอดจน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตาแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานในตาแหน่งที่
สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัยหรืออัตนัย) หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่งหลาย
วิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
๖.๓ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมิน บุ คคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งประวัติส่วนตัว ประวัติการรับ
ราชการไหวพริบ ปฏิภาณ พฤติกรรม ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่างๆ โดยการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งต่อไป
การสอบภาคความรู้ค วามสามารถทั่ ว ไป ภาคความรู้ค วามสามารถเฉพาะต าแหน่ ง
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ ) ผู้ที่เข้าสอบคัดเลือกต้องได้
คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิได้รับการประกาศขึ้นบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกรณีที่มีปัญหา…

-๓ในกรณีที่มีปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการกาหนดหลักสูตร และวิธีการสอบ
คัดเลือกให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก มีอานาจใช้ดุลพินิจได้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้
ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ถือเป็นที่สุด
๗. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก และผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และจะต้องกรอกรายการใน
ใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งนั้น
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
เทศบาลเมืองวังสะพุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยปิ ด ประกาศไว้ ณ เทศบาลเมื อ งวั ง สะพุ ง อ าเภอวั ง สะพุ ง จั ง หวั ด เลย หรื อ ทาง
www.wangsaphung.go.th
๙. วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กาหนดสอบคั ดเลื อก ในวันที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้ องประชุ มภู ห ลวง ชั้ น ๓
ศาลากลางจังหวัดเลย รายละเอียดดังนี้
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
- ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๐. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติสีกาคอพับแขนยาวในวัน
เข้ารับการสอบคัดเลือก และให้นาบัตรประจาตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงตัวต่อหน้าคณะกรรมการคุมห้องสอบ
ในวันสอบคัดเลือกด้วย
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
๑๑.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวม
ทัง้ หมดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๑.๒ เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑๑.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะรายงานผล
การสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
๑๒. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือกฯ คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณาว่า
สมควรจะพิจารณายกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร และถ้าหากนายกเทศมนตรีให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาค
ใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
๑๓. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
เทศบาลเมืองวังสะพุง จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง…

-๔ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๔. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
เทศบาลเมืองวังสะพุง จะขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก จานวน ๒ เท่า ของอัตราว่าง
ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน
นับจากประกาศผลการสอบคัดเลือก และเมื่อได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่
จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

ภาคผนวก ก
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง ๕๔-๒-๐๖-๓๘๐๓-๐๐๑
..............................................................
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
สายงาน
วิชาการศึกษา
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์
วิจัย และการพัฒ นาหนังสื อและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิ ธภัณ ฑ์ทางการศึกษา จัด ทา
มาตรฐาน สถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ทาความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึก ษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ
สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดาเนินการและแก้ไข
ปัญหา ขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หลักการ ระเบี ย บปฏิบั ติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึ กอบรมและให้ คาปรึกษาแนะนาในการ
ปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่
สังกัด นอกจากนั้น ยังทาหน้าที่จัดทาแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งาน
ฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภท
นักวิชาการศึกษา
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา ภายใต้การกากับแนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ปฏิบัติงานในฐานะ…

-๒ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนา งานด้าน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดตั้ง การยุบ รวม สถานศึกษา เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ จัดทาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑.๕ ร่วมวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่
กาหนด เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อ การ
จัดการศึกษา
๑.๖ ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุง ให้ ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้ การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
๑.๘ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
๑.๙ ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
๑.๑๐ ประสานและร่วมดาเนินการเรื่องการพิ จารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัด
๑.๑๑ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ งบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้
เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๑๒ ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กใน ท้องถิ่นมี
การเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
๑.๑๓ จัดทาโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง มรดกล้าค่า
ของท้องถิ่น
๑.๑๔ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับงานการศึกษา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

-๓๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการ ศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่าง ทั่วถึง
๔.๒ ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คาแนะนาปรึกษา เบื้องต้น
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป
๔.๓ ดาเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนว ทางการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
๔.๔ เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทาวารสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การ แนะ
แนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๔.๕ จัดเก็บ ข้อมูลเบื้ องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่
เกี่ย วกับ งานการศึกษาเพื่ อให้ ส อดคล้ องและสนับ สนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ป ระกอบการ พิ จารณา
กาหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครู
หรือข้าราชการครูได้
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครู
หรือข้าราชการครูได้
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
๑.๑ ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ ๑
๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ ๑
๑.๓ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ระดับ ๑
๑.๔ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ ๑
๑.๕ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ ๑
๑.๖ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ ๑
๑.๗ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ ๑
๑.๘ ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ ๑
๑.๙ ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ ๒
๒. ทักษะทีจ่ าเป็นประจาสายงาน…

-๔๒. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
๒.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ ๑
๒.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ ๑
๒.๓ ทักษะการประสานงาน ระดับ ๑
๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ ๑
๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ ๑
๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ ๑
๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ ๑
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ ๑
๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ ๑
๓.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ ๑
๓.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ ระดับ ๑
๓.๑.๕ การท างานเป็นทีม ระดับ ๑
๓.๒ สมรรถนะประจาสายงาน
๓.๒.๑ การคิดวิเคราะห์ ระดับ ๑
๓.๒.๒ การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ ๑
๓.๒.๓ การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ ระดับ ๑
๓.๒.๔ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ ๑
๓.๒.๕ ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ ๑
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
๑.๒ ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบ ราคา
ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ
๑.๓ จัดทารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก
๑.๔ ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๑.๕ จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีก ต่อไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๑.๖ ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาใน การ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้ อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ ข้อกาหนด
๑.๗ ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ทุกประเภท
เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ สอดคล้องตาม
ต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
๑.๘ ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ ราคา
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพื่อ
กาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๙ รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท และ
ห้างร้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมู ลที่เป็นประโยชน์ในการ ประกอบการ
จัดซื้อและจัดจ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนดไว้
๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น…

-๕๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติปรับปรุง และร่วมจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารใน การกาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์
๑.๑๑ ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร และ
สัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ กาหนดไว้
๑.๑๒ ควบคุม และดูแลการจัดทาเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ดาเนินงาน ด้าน
พัสดุ เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร ติดตาม
ทวงคืนทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ ติดตาม
และตรวจสอบด้านพัสดุ
๑.๑๓ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๒.๒ วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้และ จัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือ
สั่งการ
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกีย่ วข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศ
เกี่ยวกับ งานพัส ดุ เพื่อให้ส อดคล้องและสนับ สนุนภารกิจของหน่ วยงานและใช้ประกอบการ พิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ บัญชี หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ บัญชี หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิ…

-๖๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ บัญชี หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
๑.๑ ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ ๑
๑.๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ ๑
๑.๑.๓ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ระดับ ๑
๑.๑.๔ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ ๑
๑.๑.๕ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ ๑
๑.๑.๖ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ ๑
๑.๑.๗ ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ ระดับ ๑
๑.๑.๘ ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ ๑
๑.๑.๙ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ ๑
๑.๑.๑๐ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ ๑
๒.๒ ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
๒.๑.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ ๑
๒.๒.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ ๑
๒.๒.๓ ทักษะการประสานงาน ระดับ ๑
๒.๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ ๑
๒.๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ ระดับ ๑
๒.๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ ๑
๒.๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ ๑

ภาคผนวก ข
เลขประจาตัวสอบ
๑.ผู้สมัครจะต้องกรอกใบ
สมัครด้วยลายมือของตนเอง
และยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่
รับสมัคร

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อเปลี่ยนสายงานตาแหน่งสายงานประเภททั่วไป
๒.ก่อนยื่นใบสมัครจะต้อง
ให้ดารงตาแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ให้
ครบถ้วนและถูกต้อง
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
เทศบาลเมืองวังสะพุง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
....................................................
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
ด้วยข้าพเจ้า ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานตาแหน่งสายงานประเภท
ทั่วไปให้ดารงตาแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดกองคลัง
เทศบาลเมืองวังสะพุง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้ามาเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................
๒. วัน เดือน ปี เกิดวันที่............. เดือน............................... พ.ศ. .......................(อายุ...............ปี...........
เดือน)
๓. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง...................................................................................ระดับ...............................
สังกัด..............................................อาเภอ..................................................จังหวัด................................
๔. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบและตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก
คือ ได้รับปริญญา...................................สาขา/วิชาเอก..........................................โดยได้รับอนุมัติจาก
สถาบันการศึกษาชื่อ..............................................เมื่อวันที่..........เดือน..............................พ.ศ. ........
๕. เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่...................เดือน......................................... พ.ศ. ..........................
๖. เริ่มรับราชการสังกัดส่วนราชการนี้ เมื่อวันที่................ เดือน................................... พ.ศ. .................
๗. ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)บ้านเลขที่.............หมู่ที่...........ตาบล...................อาเภอ.................จังหวัด…..
๘. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.............หมู่ที่..................ตาบล.................อาเภอ........................จังหวัด ..........
๙. ชื่อ – สกุล บิดา..........................................................................อาชีพ..................................................
๑๐. ชื่อ – สกุล มารดา.......................................................................อาชีพ...................................
๑๑. สถานภาพทางครบครัว ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ( ) อื่นๆ
ชื่อ สกุล คู่สมรส........................................................ อาชีพ............................................................
จานวนบุตร ( ) ไม่มี ( ) มี จานวน............................คน ชาย...................................คน
หญิง.............................คน
๑๒. ใบรับรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ โรคเรื้อน
วัณโรค โรคเท้าช้าง พิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด
(
) ไม่เป็น (
) เป็นโรค...................................................................................

/๑๓.ประวัติ...

-๒๑๓.ประวัติรับราชการ (ข้อมูลเบื้องต้น)
๑.เงินเดือน (ปัจจุบัน)
๒.วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก
วุฒิการศึกษาสูงสุด
๓.ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
๓.๑ ในระดับปัจจุบัน
๓.๒ ในสายงานที่สมัครสอบคัดเลือก
๔.อายุราชการ
(วัน/เดือน/ปี)
๕.ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย)
๖.การพิจารณาความดีความชอบ
(ย้อนหลัง ๓ ปี )

.............................................................................................บาท
....................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
วันที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่............................ถึงวันที่.......................
รวม........................ปี.........................เดือน............................วัน
วันที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่..........................ถึงวันที่.......................
รวม........................ปี.........................เดือน............................วัน
วันที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่...........................ถึงวันที่........................
รวม.......................ปี..........................เดือน............................วัน
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
๑.เงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑...................................บาท
ได้รับการพิจาณา.................................ชั้น
๒.เงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒...................................บาท
ได้รับการพิจารณา...............................ชั้น
๓.เงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...................................บาท
ได้รับการพิจารณา..............................ชั้น

๑๔. ประวัติการฝึกอบรม (เฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง)
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...
..............................................................................................................................................................................

/๑๕. ได้แนบหลักฐาน...

-๓๑๕. ได้แนบหลักฐานต่างๆ มาพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(......) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๓ รูป
(......) สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
(......) สาเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล จานวน ๑ ชุด
(......) สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ชุด
(......) แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง จานวน ๑ ชุด
(......) หนังสือรับรองจาก นายกเทศมนตรีต้นสังกัด จานวน ๑ แผ่น
(......) ใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
(......) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)...............................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง ลงวันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๖๕ ทุกประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่
ถูกต้องตามความจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

ลงชื่อ......................................................ผู้สมัครสอบ
(......................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ.....................

-๔-

ได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครแล้ว ดังนี้

สาหรับเจ้าหน้าที่
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ จาก

(....) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป

นาย/นาง/นางสาว.............................................

(....) สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ จานวน........................................................บาท
(....) สาเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล จานวน ๑ ชุด

(........................................................................)

(....) สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ชุด

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่.................เล่มที่..............

(....) แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง จานวน ๑ ชุด
(....) หนังสือรับรองจาก นายกเทศมนตรีต้นสังกัด
จานวน ๑ แผ่น
(....) ใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
(....)หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)............................................
(....) หลักฐานครบถ้วน
(....) หลักฐานไม่ครบถ้วน
เนื่องจาก.............................................................
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..................................................)

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

ตาแหน่ง........................................................

ตาแหน่ง.......................................................

วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ...................

วันที่.......เดือน..........................พ.ศ. ............

ภาคผนวก ค

หนังสือรับรองความประพฤติ
หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า
พนักงานเทศบาลสามัญ
ระดับ
สังกัด
ได้ปฏิบัติงาน

.
ตาแหน่ง

เลขที่ตาแหน่ง

.
อัตราเงินเดือน

อาเภอ
ตั้งแต่วันที่

จังหวัด
จนถึงปัจจุบัน

.
.
.

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ไม่เคยต้องคดีอาญาหรืออยู่ระหว่างดาเนินคดีความใดๆ และไม่มีประวัติใน
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

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

ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เข้ารับการสอบคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
เขียนที่…………………………………
วันที่……….…เดือน……………………….พ.ศ. ………………
ข้าพเจ้า…………………………………………………ตาแหน่งนายกเทศมนตรี……….............................…............
เทศบาล.......................................................อาเภอ………………….......……...…...จังหวัด….…............................…….
อนุญาตให้….………………….........................ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง………………………..………………………
ระดับ……………………………………สานัก/กอง.........................................เทศบาล....................................................
อาเภอ......................................จังหวัด ……………..……………..…............สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตาม
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้
ดารงตาแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในตาแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้หากผ่านการสอบคัดเลือก

ลงชื่อ…………………………………..…………
(………………………………………………)
นายกเทศมนตรี ………………………………………

หมายเหตุ (๑) ผู้อนุญาตจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งแต่งตั้งตามมาตรา
๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) ชื่อพนักงานเทศบาลผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ในกรณีที่มีหนังสืออนุญาตไม่ถูกต้องหรือ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ได้ยื่นพร้อมกับใบสมัคร จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

ภาคผนวก จ
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื่อต้นของผู้รับการประเมิน (สาหรับผู้รับการประเมินกรอก)
๑.ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน.........................................................................................................
๒.วุฒิการศึกษา.......................................................................สาขาวิชา.........................................................
ระดับการศึกษา.........................................................................................................................................
สถานศึกษา.....................................................................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.....................
๓.เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่....................เดือน..............................................พ.ศ. ..............................
ตาแหน่ง.........................................................................................................................................................
๔.เริ่มดารงตาแหน่งในสายงานนี้เมื่อวันที่.....................เดือน.........................................พ.ศ..........................
๔.๑........................................................................................รวม..................ปี...............................เดือน
๔.๒........................................................................................รวม..................ปี...............................เดือน
๔.๓........................................................................................รวม..................ปี...............................เดือน
๕.ปัจจุบันดารงตาแหน่ง..................................................ระดับ............................ชั้น..............................บาท
กอง..........................................................เมื่อวันที่...............เดือน...................................พ.ศ. ................
๖.ประวัติการถูกดาเนินการทางวินัย (ถ้ามี)
................................................................................................................................. .....................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
๗.รู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับการประเมิน
(...................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ................

-๒-

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
หมวด ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (๒๐ คะแนน)
ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญ
ความรอบรู้ ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง รวมทั้งการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ
ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามที่
ได้รับมอบหมายโดยคานึงถึงความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จ
ทันเวลา ทั้งนี้ ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความ
ถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะทางานที่
ได้รับมอบหมายให้สาเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ การไม่ละเลยต่องาน
และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจ ารณาจากอุป นิสั ย การรักษาวินั ย พฤติกรรมและประวัติการทางาน
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของทาง
ราชการ ฯลฯ
หมวด ๓ คุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (๔๐ คะแนน)
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทางาน การปรับปรุง
งาน ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ และมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใน
การทางานยากหรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิ จ ารณาจากทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ประชาชนระบบราชการและงานใน
หน้ า ที่ แรงจู งใจและความกระตื อ รื อ ร้ น ในการท างานความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
หน่ ว ยงาน แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ ที่ส อดคล้องกับนโยบาย
โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ
๓.๓ ความเป็นผู้นา
พิ จ ารณาจากความสามารถในการมองการณ์ ไกล ตั ด สิ น ใจ การ
วางแผน การมอบหมายงาน การให้คาแนะนาและพัฒนา การควบคุมงาน
ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง
กว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ

คะแนน
เต็ม
๒๐

๒๐

๒๐

๘

๘

๘

คะแนนที่ หมายเหตุ
ได้รับ

-๓ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) (ต่อ)
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะความหนักแน่น
มั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเองตลอดจนกริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่
เหมาะสม
๓.๕ การประเมินตัวและมนุษย์สัมพันธ์
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์สังคม และ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงาน
กับผู้อื่น ฯลฯ
รวม

คะแนน คะแนนที่ หมายเหตุ
เต็ม
ได้รับ
๘

๘

๑๐๐

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
(
) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
(
) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐)

ผู้ประเมิน
(.....................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
ความเห็นของปลัดเทศบาล
(
) เห็นด้วยกับการประเมิน
(
) ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน เพราะ
ผู้ประเมิน
(.....................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................

-๔ความเห็นของนายกเทศมนตรี
(
) เห็นด้วยกับการประเมิน
(
) ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน เพราะ
ผู้ประเมิน
(.....................................................................)
ตาแหน่ง.นายกเทศมนตรี...........................................

-๕-

ตอนที่ ๓ สรุปความเห็นในการประเมิน
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
(
(

) ผ่านการประเมิน
) ไม่ผ่านการประเมิน

( คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ )
( ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐ )

ระบุเหตุผล
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(....................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ................
ความเห็นของปลัดเทศบาล
(
(

) เห็นด้วยกับการประเมิน
) ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน เพราะ

ระบุเหตุผล
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ................
ความเห็นของนายกเทศมนตรี
(
(

) เห็นด้วยกับการประเมิน
) ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน เพราะ

ระบุเหตุผล
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .................................
(ลงชื่อ)......................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ...................

ภาคผนวก ฉ
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัยหรืออัตนัย)
เนื้อหาวิชาที่สอบ
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๓. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๗. พระราชกฤฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๘. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
๙. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๐.มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ฯลฯ
๑๑. ความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน การให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบั ติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบั งคับทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน และหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและ
แผนงานด้านต่ างๆ ของส่ ว นราชการที่ สั งกั ดและอื่น ๆ ที่ จาเป็น ส าหรับต าแหน่งตามแนวทางที่ ระบุ ไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เนื้อหาวิชาที่สอบ
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๓. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม,กฎกระทรวง,ระเบียบ
๔. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ,
กฎกระทรวง,ระเบียบ
๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎกระทรวง,ระเบียบ
๖. ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๘. ระเบี ย บ มท.ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๙. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๐. มีความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง

