






























 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 
(ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน) 

 

------------------------------------- 
 
ก. การสอบเพ่ือวัดภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังตอไปนี้                

               ๑. วิชาความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน    

                   (๑) ดานการคิดคํานวณ 

              ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน      

การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะหขอมูล    

เชิงปริมาณตาง ๆ 

                        (๒) ดานเหตุผล 

      ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพ 

การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ หรือ    

แบบจําลองตาง ๆ 

                        (3) ดานภาษา 

    ทดสอบความสามารถในการอาน และการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ   

ท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถามท่ีตามมาในแตละบทความ หรือขอความ การสรุปความ ตีความ และการใชภาษา        

การเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา และการเรียงขอความ 

               2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน 

                       ทดสอบความสามารถดานการพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และความเขาใจใน

สาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน 
 

ข. การสอบแขงขันเพ่ือวัดภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี โดยวิธีการสอบขอเขียน การสอบ 
ปฏิบัติ ตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63  
 

ค. การสอบแขงขันเพ่ือวัดภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

      ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี โดยวิธีดังนี้ 

1. การทดสอบสมรรถนะของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิธีการสอบขอเขียน 

2. การสัมภาษณ เก่ียวกับทัศนคติสําหรับการปฏิบัติราชการ สมรรถนะ และหรือ 

ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา  

อุปนิสัย อารมณ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน  
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                    

   ตําแหนงท่ี 1  
 

ตําแหนงเจาหนาท่ีงานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานรักษาความสะอาด และรักษาสภาวะแวดลอมของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทาง แบบอยาง 
ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) ควบคุม การปฏิบัติงานของคนงานและเจาหนาท่ี และใหบริการดานรักษาความสะอาด
และการรักษาสภาวะแวดลอม เชน การทําความสะอาดถนนและตรอกซอยสาธารณะ การเก็บขนและกําจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ไขมัน น้ํามัน ของเสียอันตราย และสิ่งเปรอะเปอนในเขตกรุงเทพมหานคร การปลูก 
ดูแลและบํารุงรักษาตนไม ดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว เปนตน 
  (๒) ดูแล รักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร
และสถาปตยกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเกิดความสะอาดเรียบรอย
แกผูพบเห็น หรือนักทองเท่ียว 
  (๓) ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณท่ีเก่ียวกับงานรักษาความสะอาด เชน การคิด
คาธรรมเนียมขยะมูลฝอยประเภทตาง ๆ การออกแบบใบแจงหนี้เก็บคาธรรมเนียม เปนตน เพ่ือใหงานรักษา
ความสะอาดเปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไว 
 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนําชี้แจง ตอบขอซักถามแกบุคคลตาง ๆ ในเรื่องเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบดาน
การรักษาความสะอาดการรักษาสภาวะแวดลอม การรณรงค แนะนํา การกําจัดและแยกขยะ เพ่ือสงเสริม
ความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือสวนราชการ หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวของลุลวงไปดวยดี 
  (๒) ประสานงานกับหนวยตาง ๆ ตามท่ีไดรับการรองขอ เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 ๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน   
 ๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน   
 ๓.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน   

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 1.  ความรูเก่ียวกับงานดานการรักษาความสะอาด ไดแก   
 - การควบคุมการเก็บขนมูลฝอย การกวาด การขนถายสิ่งปฏิกูลและไขมัน   
 - อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ   
 - การใหบริการแกประชาชน   
 - ประเภทมูลฝอยและประเภทภาชนะรองรับมูลฝอย   
 - การมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
   ของบานเมือง การลดปริมาณมูลฝอย และการดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว 
 - การใหบริการเก็บขนไขมัน ของเสียอันตรายและสิ่งเปรอะเปอนในเขตกรุงเทพมหานคร   
 2.  ความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
       - นโยบายของกรุงเทพมหานครดานการรักษาความสะอาด   
      - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   ในสวนท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาท่ี   
       - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  
   ในสวนท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาท่ี 
       - ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544  
       - ขอบังคับกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานท่ี 
   และสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕   
 - ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
   ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องคาธรรมเนียมการใหบริการในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
  



- 4 - 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
 

ตําแหนงท่ี 2  
 

ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการเกษตร ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑) ชวยทําการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห ตรวจสอบ รับรองทางดาน 
วิชาการเกษตร เพ่ือใหมีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  (๒) ผลิต และใหบริการ ดานการเกษตรและปจจัยการผลิต เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมาย
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  (๓) ปฏิบัติการดานวิชาการเกษตร เชน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย การพัฒนาท่ีดิน 
การสงเสริมการเกษตร การจัดการไรนา การใชน้ํา เปนตน เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและเผยแพรความรูแก
เกษตรกรและบุคคลท่ัวไป 
 (๔) ชวยวางแผน สงเสริมการผลิต จัดทําโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร และสงเสริม
กระบวนการเรียนรูดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การอนุรักษฟนฟูการปลูกพืชประจําถ่ิน การอนุรักษ
ธรรมชาติโดยลดการใชสารเคมีในการเกษตร การเพาะเลี้ยงแมลงเพ่ือการศึกษาและนันทนาการ เปนตน     
เพ่ือเปนการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษพันธุพืชหายาก 
 (๕) สํารวจ ชวยวางแผน ปรับปรุงท่ีวางในบริเวณตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 
และการออกแบบ ตกแตงปรับปรุงภูมิทัศนของพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ เพ่ือใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนและ
รมรื่นสวยงาม 
 (๖) จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานใหอยูใน
สภาพดี และเพียงพอตอการใชงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๗) ปฏิบัติงานดานการเกษตร เชน ผลิต ดูแลและบํารุงรักษาไมดอก ไมประดับ ไมยืนตน เปนตน 
เพ่ือนําไปปลูกและตกแตงในพ้ืนท่ี หรือในพิธีสําคัญ หรือวันสําคัญตาง ๆ 
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 ๒.  ดานการบริการ 
  (๑) สาธิต แนะนํา สงเสริม ฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ชวยจัดทําสื่อเผยแพรความรู เพ่ือนําความรูไปปฏิบัติใหเกิดประโยชน  
  (๒) ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ และแนะแนวทางการแกไขปญหาการเกษตร 
เพ่ือใหมีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร  
๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 

สาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร  

๓.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ ทางธุรกิจเกษตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิทัศน หรือสาขาวิชาพืชศาสตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน)                                                                                               
 1. หลักพฤกษศาสตรเบื้องตน การจําแนกพืช 

 2. การปรับปรุงพันธุพืช การขยายพันธุพืชรูปแบบตาง ๆ เชน การเพาะเมล็ด การติดตาตอก่ิง  
     การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนตน 

 3. การดูแลบํารุงรักษา ไดแก การปลูก การปรับปรุงดิน การใหปุย การใหน้ํา การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
     การตัดแตงและควบคุมทรงพุม การคํ้ายัน การศัลยกรรม การลอมยาย  
 4. การจัดภูมิทัศน ไดแก การออกแบบ การตกแตงเพ่ือจัดภูมิทัศน สภาพแวดลอมและการจัดการสิ่งแวดลอม 

 5. การสงเสริมการเกษตร ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 
 6. เศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาธุรกิจการเกษตร และการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 7. เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณการเกษตรประเภทตาง ๆ 

 8. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนํานวัตกรรมมาใช 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63  

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
 

                                                                                              ตําแหนงท่ี 3  
 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย    

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑)  จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพ่ือใหงานเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 
  (๒)  รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใชประกอบในการทํางบประมาณประจําป
ของหนวยงานหรือสวนราชการ 

 (๓)  ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน 

 (๔)  ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป     
เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงานหรือสวนราชการ 

 ๒. ดานการบริการ 

 (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญแกผูท่ีสนใจ 

 (๒)  ประสานงานในระดับกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ
ชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชน     
ตอการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง   

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางเลขานุการ หรือทางการขาย 

2.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
การบัญชี สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ 
สาขาวิชาเทคนิคการตลาด หรือสาขาวิชาการตลาด หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  

3.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและ         
การธนาคาร หรือสาขาวิชาการตลาด หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเงินและการธนาคาร หรือ
ทางการบริหารท่ัวไป  
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  

 ๑.  ความรู เก่ียวกับหลักการบัญชีท่ัวไป งบประมาณ และการเงิน เชน การจัดทําบัญชีเงินสด         
บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชียอยตาง ๆ การจัดทํารายงานทางการเงิน การตรวจสอบ         
ความถูกตองของบัญชีและเงินฝากธนาคาร การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การตั้งฎีกาเบิกเงิน            
การตรวจสอบใบสําคัญเบิกเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน เปนตน   

 ๒.  ความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติงาน ไดแก  
  - ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน 
    และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕55 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 4  
 

ตําแหนงเจาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานเครื่องคอมพิวเตอร ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ดานการปฏิบัติการ 

     (1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหาการใชงานของ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบเครือขายสื่อสาร รวมท้ังระบบสนับสนุนตาง ๆ เพ่ือให
ระบบงานตาง ๆ สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
     (2) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สํารอง 
กูคืนขอมูล เพ่ือสนับสนุนการใชประโยชนขอมูล และปองกันการสูญหายของขอมูล 
     (3) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพ่ือการวางแผนบํารุงรักษา 
 
 2. ดานการบริการ 

     (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
     (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส  
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
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หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   

          ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

 ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานเครื่องคอมพิวเตอร  ไดแก 
       - การควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม แกไขปญหาการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร  
อุปกรณตอพวงและอุปกรณเครือขาย รวมท้ังระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนตาง ๆ ใหใชงานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

       - การปฏิบัติงานเก่ียวกับการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บ  
สํารอง กูคืนขอมูล และการดูแลบํารุงรักษากอนเสีย (Preventive Maintenance : PM) การจัดทําทะเบียน  
รวบรวมและจัดเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงานของอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือการวางแผนบํารุงรักษา  การใหคําแนะนํา
แกไขปญหาการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณดังกลาวขางตน 

 - กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
 

                                                                                                              ตําแหนงท่ี 5  
 

ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียมและอ่ืน ๆ ท่ีเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทาง 
แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย    
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑) ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย คาธรรมเนียม  
คาเชา คาบริการ และรายไดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามกฎหมาย เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดเปนไปตามเปาหมาย       
ท่ีกําหนด   
  (๒) เรงรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บคาธรรมเนียม จัดเก็บภาษีของฐานภาษีรายใหม และ  
ท่ีคางชําระ เพ่ือใหสามารถจัดเก็บไดอยางครบถวน 
  (๓) ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นําสงเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได เพ่ือให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ คําสั่ง  
  (๔) รวบรวมขอมูล เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บรายได และเก็บรักษาหลักฐาน  
เพ่ือเปนขอมูล และรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามกําหนดระยะเวลา  
  (๕) จัดทําทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได สถิติการจัดเก็บรายไดแตละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ขอมูลท่ีเก่ียวของดวยเครื่องคอมพิวเตอรตามระบบงานของกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองและ
สามารถคนหาขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
  (๖) ดูแล ตรวจสอบ ดําเนินการเบิกจายการของบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือตรวจสอบ
ใหวงเงินอยูในงบประมาณรายจายท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด 

 ๒. ดานการบริการ 
  (๑) ใหคําปรึกษาและแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหเจาหนาท่ีมี
ความรูความเขาใจอยางถองแท ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหแกผูท่ีสนใจ
ใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
  (๒) ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พาณิชยการ  ทางการบัญชี  ทางเลขานุการ หรือทางการขาย  
 ๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาเทคนิคการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 ๓.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรืออนุปริญญา
หลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

          ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 
 ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม ไดแก 
 1. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 2. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ 

     กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 3. พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 4. พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 5. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

     และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 6. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงกรุงเทพมหานคร สําหรับน้ํามันเบนซิน  
     และน้ํามันท่ีคลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคลายกันและกาซปโตรเลียมในสถานการคาปลีก  
     พ.ศ. 2558  
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 6  
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน 
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เชน การรับสง ลงทะเบียน รางหนังสือ
โตตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกขอมูล เพ่ือสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนินไปไดโดยสะดวกราบรื่นและ 
มีหลักฐานตรวจสอบได 
  (๒) รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวก 
ตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 
  (๓) ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑของสํานักงาน เพ่ือใหมีอุปกรณท่ีมีคุณภาพไวใชงานและ
อยูในสภาพพรอมใชงาน 
  (๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลตาง ๆ นําเสนอตอผูบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 
 

๒. ดานการบริการ 
  (๑) ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานหรือสวนราชการเดียวกัน หรือหนวยงานหรือ
สวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 
  (๒) ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนไดตอไป  
  (๓) ผลิตเอกสารตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการ 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 
 ๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 
 ๑. ความรูเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติดานงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ  
 ๒. ความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

 2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 2.2 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 2.3 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 2.4 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 2.5 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 2.6 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 2.7 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
 2.8 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน 
       และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 2.9 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 2.10 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/2563 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 7  
 

ตําแหนงเจาพนักงานประชาสัมพันธปฏิบัติงาน 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา      
โดยปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย    

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1.  ดานการปฏิบัติการ 
  (1)  รวบรวมและชวยจัดทําเอกสาร ภาพและขอมูลเก่ียวกับความรูในดานตาง ๆ เพ่ือใช
จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธของหนวยงานหรือสวนราชการ 
  (2)  สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินงานภายใน
หนวยงานหรือสวนราชการ 
  (3)  ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพ่ือเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลของหนวยงานหรือสวนราชการ 
  (4)  ใหบริการดานประชาสัมพันธในการติดตอ ตอนรับ ชี้แจงท่ัว ๆ ไป เพ่ือไขขอของใจและ
ชวยตอบคําถามใหแกประชาชน 
  (5)  ดําเนินการประชาสัมพันธโดยวิธีการตาง ๆ เพ่ือเผยแพร ใหความรูความเขาใจอันดี
เก่ียวกับการดําเนินงาน หรือผลงานของกรุงเทพมหานคร หรือนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร 

 2.  ดานการบริการ 
  (1)  เผยแพร แจกจายขาวสาร และเอกสารเก่ียวกับความรูในดานตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ
งานของหนวยงานหรือสวนราชการ 
  (2)  ใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง 
  (3)  ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงานหรือประชาชนท่ัวไป  
เพ่ือใหบริการ หรือขอความรวมมือเก่ียวกับขอมูลเพ่ือใชในงานเผยแพรประชาสัมพันธท่ีตนรับผิดชอบ 
  (4)  อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ ดวยการใหความรูในดานตาง ๆ ตามท่ีตนปฏิบัติ
หนาท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการดานขอมูลขาวสารท่ีดีจากรัฐ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง. 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ 

ทางเลขานุการ ทางการขาย ทางภาษาตางประเทศ หรือทางการประชาสัมพันธ 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เลขานุการ สาขาวิชาเทคนิคการตลาด หรือสาขาวิชาการประชาสัมพันธ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ป ตอจาก 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร  
 3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 
3 ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษา 
วรรณคดี 
    

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

 1. ความรูเก่ียวกับการประชาสัมพันธ 
  - หลักการประชาสัมพันธ 
  - การผลิตและการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธ 
  - การเลือกใชชองทางการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ 
 2.  เทคนิคการสื่อสาร 
         - ทฤษฎีการสื่อสาร 
       - เทคนิคการพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ 
        - เทคนิคการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   - ความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - ความรูเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ 
 4. ความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เชน  
  - พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
  - พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
 5. ความรูเก่ียวกับยุทธศาสตรและนโยบายในระดับชาติและกรุงเทพมหานคร 
 6. จรรยาบรรณและคุณสมบัติท่ีดีของนักประชาสัมพันธ 
 
  



- 16 - 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 8  
 

ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  
  (๑) ปฏิบตัิงานข้ันตนเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซ้ือ วาจาง การเก็บรักษา นําสง การซอมแซม 
และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพ่ือใหอยูในสภาพดีพรอมตอการใชงาน 
  (๒) ทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ   
เพ่ือรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน 
  (๓) รางและตรวจสัญญาซ้ือ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุ      
เพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินงาน 
  (๔) รายงาน สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอผูบังคับบัญชา    
ในหนวยงานหรือสวนราชการ 
  (๕) ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือรวมพัฒนาใหระเบียบการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน  
  (๖) ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได 
 
 ๒. ดานการบริการ  
  (๑) ใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน
หรือหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จ
ลุลวง 
  (๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานหรือสวนราชการเดียวกัน ตางหนวยงานหรือสวนราชการ 
หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหบริการ หรือขอความชวยเหลือในดานท่ีตนรับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ 

สาขาวิชากอสราง หรือสาขาวิชาเครื่องกล 
2.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

การธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคนิคการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม
เครื่องใชสํานักงาน หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
ในสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 3.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการกอสราง หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด   
ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการบริหารท่ัวไป  
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    
 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 
 1. ความรูเก่ียวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   1.1  การจัดหา จัดซ้ือ วาจาง การเก็บรักษา นําสง การซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ การจําหนาย
   ครุภัณฑ และอุปกรณสํานักงานตาง ๆ 
   1.2  ทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ 
   1.3  รางและตรวจสัญญาซ้ือ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุ 
 2. ความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
   2.1 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน 
   และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕55 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   2.2  จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓  
   2.3  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   2.5 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
           พ.ศ. 2560 
   2.5.1 กําหนดใหหนวยงานอ่ืนเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง 
            และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   2.5.2 กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับผูมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนผูประกอบการ พ.ศ. 2560  
   2.5.3 กําหนดพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ  
            โดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
   2.5.4 กําหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน การจัดซ้ือจัดจาง 
            ท่ีไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซ้ือจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ 
            พ.ศ. 2560 
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   2.5.5 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา พ.ศ. 2560 
   2.5.6 กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560 
   2.5.7 กําหนดเรื่องการจัดซ้ือจัดจางกับหนวยงานของรัฐท่ีใชสิทธิอุทธรณไมได พ.ศ. 2560 
   2.5.8 กําหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
 

                                                                                                              ตําแหนงท่ี 9   
 

ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 
 (๑) จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ เคมีภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมท้ังจัดทําทะเบียนการเบิกจายวัสดุ และเคมีภัณฑ เพ่ือใหสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 (๒) ชวยปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องตน และชวยรวบรวมขอมูล เพ่ือให
นักวิชาการสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว 

๒. ดานการบริการ 
  ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกบุคคลท่ีเก่ียวของในเรื่องเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้                   

๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งทอ  

๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
หรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 
ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา 
หลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเครื่องกล 
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือทางไฟฟา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคมีปฏิบัติ หรือทางเคมี หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตรประยุกต ทางสิ่งทอ  
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๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร ทางวิศวกรรมศาสตร ทางเภสัชศาสตร ทางโภชนาการ ทางเคมีปฏิบัติ หรือทางเคมี  

 
หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                           

 1. ความรูดานสิ่งแวดลอม งานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการบริหาร การจัดเตรียมดูแลรักษา
เครื่องแกว เครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร การเก็บรักษาวัสดุวิทยาศาสตร เคมีภัณฑ การเก็บและรักษา
สภาพตัวอยางมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ํามันและไขมัน ปุยอินทรีย น้ําและตะกอน จากแมน้ํา คลอง สระน้ํา บึง และ
ระบบบําบัดตาง ๆ การปรับตั้งเครื่องมือใหไดความเท่ียงตรง แมนยํา และถูกตองตามลักษณะงาน การเตรียม
สารเคมี การคํานวณความเขมขนของสารเคมีเบื้องตน รวบรวมขอมูลใหนักวิทยาศาสตร ใหคําแนะนํา และ
คําปรึกษาแกบุคคลท่ีเก่ียวของ ในเรื่องเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชเครื่องมือและอุปกรณ
วิทยาศาสตรในการวิเคราะหเบื้องตน 
 2. ความรูเก่ียวกับนโยบายทางดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายดานสิ่งแวดลอม 
โรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมอาคาร ไดแก  
   - พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม    
   - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 
(ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน) 

                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 10  
 

ตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชนปฏิบัติงาน (ผูนํากิจกรรมศิลปะ) 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา   
ปฏิบัติงานศูนยเยาวชน ตามแนวทาง แบบอยาง และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑) จัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนท่ีเปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพ่ือใหใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน เชน กิจกรรมดานพลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป หองสมุด คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ    
การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน   

 (๒) สงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของเยาวชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีการพัฒนาการดาน
รางกายและจิตใจท่ีดี 

 (๓) ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซม วัสดุอุปกรณท่ีใชในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ  
เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 (๔) รวบรวม ติดตาม จัดเก็บขอมูล เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงงานศูนยเยาวชนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ดานการบริการ  

 (๑) อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือใหขอมูลขาวสาร เก่ียวกับงานศูนยเยาวชน 
แกผูท่ีสนใจ เพ่ือใหรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง และเกิดความรู สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม  
 (๒) ติดตอประสานงานกับบุคลากรภายในหนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

             ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป ทางศิลปประยุกต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางหัตถกรรม 
             ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาทัศนศิลป ทางวิจิตรศิลป หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางหัตถกรรม หรือทางศิลปประยุกต หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป
และประยุกตศิลป ทางศิลปประดิษฐ ทางภาพพิมพ ทางศิลปการพิมพ ทางออกแบบนิเทศศิลป ทางออกแบบ
ประยุกตศิลป หรือทางออกแบบพาณิชยศิลป 
             ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิจิตรศิลป ทางวิจิตรศิลป หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางหัตถกรรม หรือทางศิลปประยุกต 

 
หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานศิลปกรรม ทัศนศิลป นิเทศศิลป 
 2. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ โฆษณา  
 3. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการแกประชาชนทุกเพศวัย  
 4. การถายทอดความรูใหกับเด็กและเยาวชน  
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี ๑๑  
 

ตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชนปฏิบัติงาน (ผูนํากิจกรรมคหกรรมศาสตร) 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานศูนยเยาวชน ตามแนวทาง แบบอยาง และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) จัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนท่ีเปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพ่ือใหใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  เชน กิจกรรมดานพลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป หองสมุด คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ   
การจัดทัศนศึกษา  คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน   

(๒) สงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของเยาวชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีพัฒนาการดานรางกายและ
จิตใจท่ีดี 

(๓) ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซม วัสดุอุปกรณท่ีใชในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ   
เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) รวบรวม ติดตาม จัดเก็บขอมูล เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงงานศูนยเยาวชนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
๒. ดานการบริการ  

(๑) อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือใหขอมูลขาวสาร เก่ียวกับงานศูนยเยาวชน  
แกผูท่ีสนใจ เพ่ือใหรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง และเกิดความรู สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม 

(๒) ติดตอประสานงานกับบุคลากรภายในหนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคหกรรมศาสตร   
             ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป หรือทางคหกรรมศาสตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรืออนุปริญญาหลักสูตร    
๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ทางการอาหาร 
หรือทางผาและเครื่องแตงกาย 
             ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคหกรรมศาสตร ทางคหกรรมท่ัวไป 

 
หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

 ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานศูนยเยาวชนทางดานคหกรรมศาสตร ไดแก จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม         
จูงใจเยาวชนและประชาชนใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จัดกิจกรรมเพ่ือใหมีการพัฒนาการดานรางกาย           
และจิตใจ ตามนโยบายและแผนงานของหนวยงานและสวนราชการและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ อาทิเชน 
คหกรรมศาสตร ศิลปะประดิษฐ หัตถกรรม งานดอกไม ใบตอง แกะสลัก อาหารและโภชนาการ งานผา เปนตน 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 12  
 

ตําแหนงเจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานสถิติ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑)  สํารวจ จัดทํา รวบรวม ตรวจสอบขอมูลสถิติท่ีมีความซับซอนไมมากนัก เพ่ือเปนฐานขอมูล 
หรือขอมูลสนับสนุนในการจัดทําเอกสารทางวิชาการตาง ๆ 
  (๒)  สนับสนุนการปฏิบัติงานสํารวจสถิติ อาทิ ชวยในการจัดรางตารางรายงานสถิติ ชวยราง
แบบสอบถาม เพ่ือใหการปฏิบัติงานสํารวจสถิติดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (๓)  จัดหมวดหมู และจัดทําทะเบียนขอมูลสถิติ เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูล 

 ๒. ดานการบริการ 
  (๑) ใหบริการขอมูลสถิติแกบุคคลท่ีสนใจ เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นไดรับขอมูลท่ีถูกตอง 
  (๒) ใหคําปรึกษา แนะนําแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางราบรื่น 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง        

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้    
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ  
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
การบัญชี  สาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกต หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร  
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรและ
สถิติ  
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หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน)                                                                                               

   ความรูดานสถิติเบื้องตนเก่ียวกับการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลสถิติ การตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล การเรียบเรียง การจัดลําดับขอมูล ประมวลผล วิเคราะหขอมูลและแปลความหมายขอมูล          
ทําแผนภาพทางสถิติ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับงานทางดานสถิติ ความรู เ ก่ียวกับ
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 13  
 

ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑)  ใหบริการในงานดานการสาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานและสุขภาวะท่ีดี  
  (๒)  ควบคุม ตรวจสอบ แนะนําการดําเนินกิจการท่ีมีผลกระทบดานการสาธารณสุข เชน ตลาด 
สถานท่ีจําหนายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร สถานบริการตาง ๆ ฌาปนสถาน เปนตน รวมท้ังการสงเสริม 
ควบคุม รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีกําหนด 
  (๓)  เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป   
  (๔)  ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑเครื่องมืออุปกรณ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน 

 ๒. ดานการบริการ  

  (๑)  ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานการสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน เพ่ือใชในการ
ดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
  (๒)  ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานหรือสวนราชการเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทางการอนามัย ทางผูชวย-
พยาบาล ทางการสาธารณสุข หรือทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๓ ป 
ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือไมนอยกวา ๑ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา  
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 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทางการสาธารณสุข 
ทางการพยาบาล ทางการพยาบาลและผดุงครรภ ทางโภชนาการ ทางเซลลวิทยา ทางการแพทยแผนไทย หรือ
ทางพนักงานอนามัย ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา     
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทางการสาธารณสุข  
ทางการพยาบาล ทางโภชนาการ ทางพยาธิวิทยา หรือทางเซลลวิทยา ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๓ ป  
ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ
อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทางการสาธารณสุข ทางการสาธารณสุขชุมชน ทางโภชนาการ           
ทางการแพทยแผนไทย ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือทางสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                         

1.  ความรูเก่ียวกับงานสาธารณสุขเบื้องตน ไดแก 
  - หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน การชวยฟนคืนชีพ (CPR : Cardio Pulmonary Resuscitation)  
  - การควบคุมและปองกันโรค 
  - การสงเสริมสุขภาพอนามัยตามกลุมวัย 
  - งานทางดานระบาดวิทยา การเฝาระวังโรค การสอบสวนโรค 

      - งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม งานอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร 
      - งานสุขศึกษา เผยแพร อบรม สาธิตใหความรูดานสาธารณสุขแกอาสาสมัครสาธารณสุข  

       กรรมการชุมชน ประชาชน และเครือขายสุขภาพ 
      - การวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขปญหา การเขียนโครงการและประเมินโครงการ 
 2.  กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข ไดแก 
   - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
      - พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
   - พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   - พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   
            พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   - พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
                 - พระราชบัญญัติปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภวัยรุน พ.ศ. 2559 
      - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551   
   - พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   - พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562  
     - พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

3.  ความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน        
     ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว และสิทธิผูปวย 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 14  
 

ตําแหนงเจาพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานสื่อสาร ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสื่อสาร รับ - สงขาวสารดวยระบบตาง ๆ เชน โทรศัพท วิทยุ โทรพิมพ 
เครื่องมือสื่อสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ระบบโครงขาย โทรศัพท อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต ระบบสื่อสารผานดาวเทียม 
รวมท้ังระบบสื่อสารสารสนเทศอ่ืน ๆ เปนตน เพ่ือใหการรับ - สงขาวสารเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว และ
ทันเหตุการณ 
  (๒)  รวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบ และเรียบเรียงขาว จัดแยกประเภทขอมูล จัดเขารูปแบบฟอรม 
สากล เพ่ือใหขาวสารท่ีไดรับมีความนาเชื่อถือสูงและสามารถใชอางอิงไดอยางถูกตอง 
  (๓)  ใหบริการขอมูลสื่อสารผานระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศตาง ๆ ใหกับบุคคลและ
หนวยงาน หรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในกิจการตาง ๆ 
  (๔)  จัดทํารายงานขาวสาร หรือสถิติรับ - สงขอมูลขาวสารเพ่ือนําไปใชประโยชนในงานสื่อสาร
และนําไปปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

๒.   ดานการบริการ 
 (๑)   ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานสื่อสารท่ีตนรับผิดชอบแกบุคคล           

ในหนวยงานหรือสวนราชการเดียวกัน หรือหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติงานเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ 

   (๒)   ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการภายในและภายนอก รวมท้ังประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ทางชางอิเล็กทรอนิกส ทางชางวิทยุและโทรคมนาคม ทางชางวิทยุ ทางชางโทรคมนาคม  
ทางชางอิเล็กโทรนิกส ทางชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือทางชางไฟฟา หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการสื่อสาร ทางสัญญาณวิทยุ หรือทางชางวิทยุ   
 ๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา ทางชางไฟฟา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส ทางชางอิเล็กทรอนิกส  
หรือทางชางไฟฟา หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือทางชางไฟฟา  
 ๓.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ทางชางอิเล็กทรอนิกส ทางชางโทรคมนาคม ทางชางวิทยุและโทรคมนาคม ทางชางวิทยุ หรือ
ทางชางไฟฟา   

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม ๒๐๐  คะแนน)                                                                                               
   - ความรูเก่ียวกับงานดานการติดตอสื่อสารตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498      
     และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   - ระเบียบท่ีเก่ียวของตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ 
     กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
   - หลักการติดตอสื่อสารท่ีกรุงเทพมหานครใชอยูในปจจุบัน เชน Digital Trunked Radio System  
     ระบบสารสนเทศ การประยุกตใชระบบโซเชียลเน็ตเวิรก  

  - หลักปฏิบัติในการติดตอสื่อสาร การใช การดูแลรักษาวิทยุสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร 
  - การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชใหเหมาะสมเปนประโยชนกับงานท่ีปฏิบัติ 

 

   
 

  



- 31 - 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
 

                                                                                                            ตําแหนงท่ี 15 
 

ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑)  จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอรแผนท่ีและตารางแสดงสถิติขอมูลตาง ๆ เพ่ือใช
ในการประชุม สัมมนา ฝกอบรม และการแสดงนิทรรศการตาง ๆ  

 (๒)  ใชและควบคุมการใชเครื่องโสตทัศนูปกรณ ประเภทตาง ๆ เชน เครื่องฉายภาพยนตร 
เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงตาง ๆ เปนตน เพ่ือประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝกอบรมตาง ๆ 

 (๓)  เก็บรักษาซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ  
 (๔)  ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอตอผูบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช 

เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 
 
๒. ดานการบริการ 

 (๑)  ติดตอประสานงานกับบุคคลท้ังภายในและภายนอกหนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 (๒)  ใหคําแนะนํา ขอมูล และใหบริการในเรื่องท่ีอยูในความรับผิดชอบในประเด็นท่ีไมมีความ
ซับซอน ภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน หรือภายใตการควบคุมดูแลของ
ผูบังคับบัญชา 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางชางภาพ ทางการถายภาพ ทางการถายภาพและภาพยนตร ทางวิจิตรศิลป หรือ            
ทางศิลปประยุกต หรือสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส สาขาวิชาพาณิชยศิลป หรือสาขาวิชาออกแบบ 
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่งทางชางไฟฟา หรือทางชางอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร  

๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน            
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชางภาพ ทางการถายภาพ ทางการถายภาพและภาพยนตร ทางวิจิตรศิลป  
ทางศิลปประยุกต หรือทางออกแบบพาณิชยศิลป สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาไฟฟากําลัง หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ หรือทางโสตทัศนศึกษา  

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  

 ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ไดแก  

          -  การถายภาพนิ่ง การถายวีดิทัศน การบันทึกเสียง การตัดตอลําดับภาพ การจัดทําสําเนาภาพ    
    สําเนาแผนวีดิทัศน และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนในการนําเสนองานตาง ๆ 

          -  การใชและควบคุมการใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณประเภทตาง ๆ เชน เครื่องฉายวิดีโอโปรเจคเตอร  
    เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเลนวีดิทัศน  
    เครื่องขยายเสียง จอแอลอีดีในการประชุม สัมมนา และฝกอบรมตาง ๆ 

          -  การเก็บรักษา ซอมแซมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ 
          -  การจัดทําเว็บไซต สื่อออนไลน การใชเทคโนโลยีและเครื่องมือดานการสื่อสารและ 
 การประชาสัมพันธสมัยใหม         
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี ๑6 
 

ตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานหองสมุด ตามแนวทางแบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑.  ดานการปฏิบัติการ 
 (๑)  ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือเตรียมการจัดระบบหนังสือ 
 (๒)  ชวยบรรณารักษในการจัดและจาํแนกทรัพยากรสารสนเทศ เชน จัดทําคําคน ดัชน ีกฤตภาค  

บรรณานุกรม เปนตน เพ่ือการบริการและการสืบคน 
 (๓) ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ 
 (๔) ดูแล อาคาร สถานท่ี วสัดุครุภณัฑของหองสมุด เพ่ือใหหองสมุดมีบรรยากาศท่ีดี 

๒.  ดานการบริการ 
   (๑)  ใหบริการแนะนําแหลงขอมูลและวิธีการใชหองสมุดแกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 
ท่ีเขาใชบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 (๒) รวมจัดกิจกรรมและเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใชบริการหองสมุด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พาณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการเลขานุการ ทางภาษาตางประเทศ หรือทางคอมพิวเตอรธุรกิจ   
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาเลขานุการ สาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ หรืออนุปริญญา
หลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานิเทศศาสตร           
ทางบรรณารักษศาสตร 
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เลขานุการ ทางเลขานุการ ทางการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานิเทศศาสตร  
ทางบรรณารักษศาสตร ทางบรรณารักษและสารนิเทศศาสตร   
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หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 

    ความรูเก่ียวกับงานหองสมุด พิจารณาเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ   
ของหองสมุด จัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ และบันทึกลงฐานขอมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ใหบริการตอบคําถามชวยคนควาขอมูล และอํานวยความสะดวกแกประชาชน    
ท่ีใชบริการ การเตรียมหนังสือพรอมใหบริการ ควบคุม ดูแล และซอมแซมหนังสือท่ีชํารุด จัดนิทรรศการ
และประชาสัมพันธหองสมุดเพ่ือชักจูงใหประชาชนมาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน เก็บรวบรวมสถิติและจัดทํารายงาน
ประจําเดือน/ประจําปของหองสมุด ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือเพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใหบริการ อาคาร 
สถานท่ี วัสดุและครุภัณฑของหองสมุด และความรูเบื้องตนเก่ียวกับ 
   - หลักการประสานงาน 
   - ความรูดานการออกแบบบริการท่ีเหมาะสมกับยุคดิจิทัล 
   - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน)     
 

                                                                                             ตําแหนงท่ี 17  
 

ตําแหนงนายชางเคร่ืองกลปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานชางเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 
      (๑) ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ 
อุปกรณ และงานดานเครื่องกล เพ่ือใหพรอมใชอยูเสมอ   
      (๒) ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นสวนเครื่องมือและอุปกรณ ติดตั้ง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกล เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน 
      (๓) สํารวจ รวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซอมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล 
ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกล เพ่ือเปนขอมูลหลักฐานสําหรับนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงาน 

๒. ดานการบริการ  
      (๑) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก  
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
      (๒) ใหคําแนะนําและบริการแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจในการทํางาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ  
 ๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา ในทางเครื่องกล 

 ๓.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  
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หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

   ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                           

การบํารุงรักษา ซอม แกไข ปรับปรุง แผนงาน เครื่องมือ อุปกรณท่ีจะใชกับเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
และเครื่องทุนแรง การออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การใชเครื่องมือวัดละเอียด การสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียด 
การเชื่อมโลหะ การใชงานเครื่องมือชาง การดูแล จัดเก็บ และบํารุงรักษาอยางถูกวิธี การจัดหาพัสดุมาใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ การจัดทํารายงาน การจัดเก็บขอมูลสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน การใหคําปรึกษา 
แนะนําท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีกับผูรับบริการ หรือประชาชนท่ัวไป และมีความรูเก่ียวกับเหตุการณทางชาง
ในปจจุบัน เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
 

                                                                                                            ตําแหนงท่ี 18  

 

ตําแหนงนายชางไฟฟาปฏิบัติงาน 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ  
  (๑)  สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม      
การใชงาน ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการภายในและภายนอก 
  (๒)  จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพ่ือการวางแผนบํารุงรักษา 
 ๒. ดานการบริการ  
  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
  (๒)  ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานหรือ     
สวนราชการ เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 
 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส  

 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน            
ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา  หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป
ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ทางไฟฟา หรือทางอิเล็กทรอนิกส  

 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยาง อ่ืน ท่ีเ ทียบได ในระดับเดียวกัน               
ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร  
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หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                           

 ความรูเก่ียวกับงานดานชางไฟฟา ไดแก ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเขียนแบบ อานแบบไฟฟาหรือ
อิเล็กทรอนิกส การประมาณราคา การติดตั้งวัสดุ อุปกรณ ปรับปรุง ซอมและบํารุงรักษา งานระบบไฟฟาสื่อสาร 
ระบบคอมพิวเตอร การคํานวณหาขนาดวัสดุ อุปกรณในงานระบบไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส การตรวจสอบ 
และจัดทําแผนการซอมบํารุง ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ ในงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจัดทะเบียน รวบรวมและ   
เก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                   

ตําแหนงท่ี 19  
 

ตําแหนงนายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานดานชางเทคนิค  ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

      (๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ 
อุปกรณตาง ๆ วัสดุและครุภัณฑอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและพรอมในการใชงาน  
      (๒) ซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต 
เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ รวมท้ังการทดลองใชเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งกอสราง เพ่ือใหเปนไปตามหลักวิชา
และมาตรฐานงานชาง และใหเกิดความปลอดภัย 
 

๒. ดานการบริการ  
      (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําขอมูล ถายทอดความรูท้ังในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะท่ัวไป
ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานหรือสวนราชการท่ีรับผิดชอบ หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพ่ือใหมี
ความรูความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
      (๒) ติดตอประสานกับหนวยงานหรือสวนราชการ หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย   
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชากอสราง  
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา  
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ  สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องเย็น
และปรับอากาศ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
ในทางไฟฟา หรือทางอิเล็กทรอนิกส 

 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชากอสราง 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน)                                                                                               
1. ความรูเก่ียวกับงานดานเทคนิคตาง ๆ เชน ซอม สราง ประกอบ บํารุงรักษา ดัดแปลง ออกแบบ 

ติดตั้งอุปกรณเครื่องมือทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การควบคุมมอเตอรไฟฟา ปมน้ํา เครื่องทําความเย็น 
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ (ชิลเลอร) เครื่องจักร เครื่องยนต โลหะ เครื่องมือเก่ียวกับอุปกรณงานชาง     
งานทางดานสาธารณูปโภค อุปกรณทางการแพทย เครื่องจักรกล เครื่องวิทยุคมนาคม งานโครงสรางอาคาร 
การประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร รวมท้ังมีความรูในเรื่องการคํานวณรายการและ
ประมาณราคาคาอุปกรณเพ่ือใชในการประมาณราคา การจัดซ้ืออุปกรณใหเหมาะสมตอพ้ืนท่ีและการใชงาน  

 2. ความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 - พระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - กฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
                และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 20  
 

ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ  

      (๑)  สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษาโครงการกอสรางตาง ๆ เพ่ือใหตรงตาม
หลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการ และงบประมาณท่ีไดรับ 
      (๒)  ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      (๓)  ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุท่ีใชตามหลักวิชาชาง เพ่ือประมาณราคาคากอสราง 
      (๔)  ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามท่ีไดรับมอบหมาย 
พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
      (๕)  รวบรวมและจัดเก็บขอมูล งานดานโยธาและดานระบบระบายน้ํา จัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เพ่ือการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง 
      (๖)  ดําเนินการปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมและระบบการระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน 
      (๗)  ปฏิบัติงานดานบํารุงรักษาแหลงรับน้ําใหมีท่ีวางเพียงพอ เพ่ือสําหรับรองรับน้ํา 

 ๒.  ดานการบริการ  

      (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเก่ียวกับงานโยธาท่ีรับผิดชอบ แกเจาหนาท่ีระดับ
รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และ
มีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
      (๒)  ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ
ชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงานหรือสวนราชการ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 ๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากอสราง  
 ๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานกอสราง หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชากอสราง
 ๓.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
โยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง  

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                           
 1.  งานชางรังวัด   
 2.  งานชางเขียนแบบ ออกแบบ และการกําหนดรายการ   
 3.  ขอกําหนด กฎหมายควบคุมอาคาร และผังเมือง   
 4.  งานถอดแบบ และประมาณราคา  
 5.  การควบคุมการกอสราง  
 6.  การวางแผนงานโครงการกอสราง  
 7.  การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม การระบายน้ําและการบํารุงรักษาแหลงน้ํา   
 8.  การใหคําปรึกษา แนะนํา หรือตรวจสอบเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือ      
  ประชาชนท่ัวไป  
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 21 
 

ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานชางสํารวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) สํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จําแนกรายละเอียดของภาพถายทางอากาศ จัดทําแผนท่ี 
แผนผัง เชน การสํารวจและคัดลอกระวางโฉนดท่ีดิน การจัดทําแผนท่ีการบริการดานสาธารณสุข เปนตน 
เพ่ือใหทราบรายละเอียด และเปนไปตามแบบท่ีกําหนด สามารถนําไปใชประโยชนตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) แกไขปญหาเบื้องตนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายของ
งานท่ีกําหนดไว            

(๓) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงขายหมุดหลักฐาน จัดทําระบบการจัดการและปรับปรุง 
ชุดขอมูลภูมิศาสตรพ้ืนฐาน แผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือสวนราชการ 

(๔) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ รายละเอียดตาง ๆ ท่ีไดจากการสํารวจและรายงานผล เพ่ือติดตาม
ความกาวหนาของงาน 

(๕) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ 
ท่ีไดจากการสํารวจ เพ่ือใหขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง 

(๖) จัดเก็บ บํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
 

๒. ดานการบริการ  
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําท้ังในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะท่ัวไปแกบุคลากรทุกสายงาน  

เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
(๒) ติดตอประสานกับหนวยงานหรือสวนราชการ เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กอสราง สาขาวิชาสํารวจ หรือประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนท่ี ในสาขาวิชาสํารวจ ทางแผนท่ี          
จากกรมแผนท่ีทหารบก  
 2.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานกอสราง หรือ
สาขาวิชาสํารวจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
ในสาขาวิชากอสราง  
 3.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง  

 
หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                           

 1.  ความรูในการปฏิบัติงานดานชางสํารวจ ไดแก 
     -  งานสํารวจท่ีเก่ียวกับการเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ  
     -  งานวงรอบท่ีเก่ียวกับวงรอบชนิดตาง ๆ การตรวจสอบและปรับแกวงรอบ   
     -  งานระดับท่ีเก่ียวกับการหาคาระดับภูมิประเทศ เชน การหาความสูงต่ําของพ้ืนท่ี การเขียน 

คาเสนชั้นความสูง การหาคาดินตัดดินถม 
     -  งานคํานวณและเขียนแผนท่ี เชน การคํานวณระยะ การคํานวณพ้ืนท่ีจากคาพิกัดฉาก  

สัญลักษณตาง ๆ ในงานแผนท่ี 
     -  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแผนท่ีภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียม เชน ประโยชนของ 

ภาพถาย หลักการแปลภาพถาย   
     -  ความรูเก่ียวกับระวางแผนท่ี 
     -  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดทําแผนท่ีดวยดาวเทียม (GNSS) 
     -  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ (GIS) 
     -  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชงานโปรแกรมประยุกตท่ีใชในงานเขียนแผนท่ี เชน  
 โปรแกรม Autocad 
     -  ความรูเก่ียวกับการดูแล บํารุง รักษา เครื่องมือสํารวจ 

2.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ีใชในงานดูแลรักษาท่ีสาธารณะ ไดแก 
     -  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

              -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
         -  ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 22 
 

ตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางศิลป ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
    (๑)   ออกแบบงานศิลป บอรด ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงานหรือสวนราชการ   
ผังสถานท่ี สื่อสิ่งพิมพ เพ่ือประกอบกิจกรรมตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความไดเปนอยางดี 
  (๒)   ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหเปนระบบเพ่ือใหอุปกรณอยูใน
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
 
  ๒. ดานการบริการ  
     (๑)  ใหคําแนะนํา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป การจัดนิทรรศการแกบุคลากรท้ังภายใน
และภายนอก เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในงานศิลป 
  (๒)  ชวยจัดทําสื่อสิ่งพิมพ คูมือ หนังสือ แผนพับและนิทรรศการ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ   
เสริมสรางภาพพจน และสงเสริมการออกแบบงานศิลป 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ทางวิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ทางศิลปกรรม หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ  
  ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 

วิชาหนึ่ง ทางวิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ทางศิลปกรรม หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 
๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในทางศิลปะประยุกต 

 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทางวิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ทางศิลปกรรม หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุปริญญาหลักสูตร  
๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในทางศิลปะประยุกต 
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หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียนและทดสอบปฏิบัติ  
(คะแนนเต็ม  ๒๐๐ คะแนน)  

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับงานศิลปะ ประวัติศาสตรศิลป วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป องคประกอบศิลป 
นิทรรศการ สี ฯลฯ และการใชคอมพิวเตอรกราฟฟกในการออกแบบงานศิลป  
              วิธีการสอบ 
             1. วิธีการสอบขอเขียน จํานวน 20 ขอ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
             2. วิธีสอบภาคปฏบิัติ   จํานวน  4 ขอ (คะแนนเต็ม 180 คะแนน) 
 
 

  



- 47 - 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 
(ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน) 

                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 23  
 

ตําแหนงพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา   
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานเทศกิจ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

      (๑) สืบสวน สอบสวนกรณีท่ีผูตองหาไมยอมตามท่ีปรับหรือเม่ือยอมแลวไมชําระคาปรับภายใน
กําหนดเวลา สอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของจากบุคคลท่ีอยูหรือทํางาน
ในสถานท่ีนั้น และใหมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการกระทําผิด
รวมท้ังมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิด ดําเนินการใหมีการเปรียบเทียบปรับ ดําเนินคดี และบังคับการใหเปนไป 1ต1า
มขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเกิด
การปฏิบัติตามกฎหมาย ท้ังดานคดีอาญา การบังคับการทางแพงและการบังคับทางปกครองท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของกรุงเทพมหานคร เชน การบังคับรื้อถอนอาคาร การหามเขาหามใชอาคารผิดกฎหมาย เปนตน 
      (๒) เปนพนักงานเจาหนาท่ีชวยหรือดําเนินการเก่ียวกับการยึดอายัดทรัพยสิน เพ่ือดําเนินการให
เปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร หรือ
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือดําเนินคดีหรือขายทอดตลาดแลวแตกรณี  
      (๓) ตรวจสอบและจัดระเบียบ หาบเร แผงลอย จุดผอนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ        
จุดหามขายเด็ดขาด นอกจุดผอนผันและทบทวน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 
      (๔) ตรวจตรา เฝาระวังการดําเนินงานตาง ๆ  ของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใหเปนไป
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร 
      (๕) ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ งานกิจการพิเศษ งานใหบริการ เชน งานชวยอํานวยการจราจร  
งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเทา งานชวยอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว 
เปนตน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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      (๖) ตรวจตราพ้ืนท่ี รวมถึงสนับสนุน ชวยเหลืออํานวยความสะดวกในงานบรรเทาสาธารณภัย  
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดรับการคุมครองตามสิทธิและ
ขอบังคับของกฎหมาย 
      (๗) ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจ หนวยงานหรือสวนราชการ หรือองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ    
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
      (๘)  ชวยงานดานธุรการ และคดี เชน งานเสมียนคดี ลงบันทึกการจับกุม บันทึกเปรียบเทียบปรับ 
บันทึกรายงานประจําวัน เปนตน 
 

๒. ดานการบริการ  
      (๑)  การประชาสัมพันธ เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํางานบริการตาง ๆ  ของหนวยงานหรือ 
สวนราชการ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินงาน สงเสริมใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
      (๒)  รับเรื่องรองทุกข หรือเรื่องราวความเดือดรอนของประชาชน เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชาหรือ
หนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของใหดําเนินการแกไข 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา    
พณิชยการ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชากอสราง หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางชางกลโรงงาน หรือทางชางโลหะ    

             ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา   
วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการหรือการเลขานุการ สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชา  
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ หรือทางการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา
กอสราง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเครื่องกล ทางอิเล็กทรอนิกส ทางไฟฟา หรือทางโลหะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

              ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการกอสราง สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาไฟฟากําลัง หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางพณิชยการ ทางชางไฟฟา ทางชางโลหะ หรือทางชางกลโรงงาน หรืออนุปริญญาหลักสูตร    
๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด 
ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร  
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หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้   

1. การสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 

  1.1   สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  1.2  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  1.3  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  1.4  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
  1.5  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในสวนของการบังคับ 
   ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร 
  1.6  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  1.7  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  
  1.8  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  1.9   ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 
  1.10  ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแบงคาปรับท่ีไดจากการ 
   เปรียบเทียบใหแกผูแจงความนําจับตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปน 
   ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2560 
  1.11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  1.12 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
  1.13 วินัยขาราชการ 
  1.14 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
  1.15 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

2. การสอบปฏิบัติ   

 ผูท่ีสอบผานขอเขียนภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง
จะตองเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ซ่ึงจะตองทดสอบผานทุกขอจึงจะถือวา “ผาน” ดังนี้  

 2.1  ว่ิง ระยะทาง 40๐ เมตร   

 เกณฑการทดสอบ   เพศชาย ผูท่ีทําเวลาไมเกิน 1 นาที 30 วินาที ถือวา “ผาน”    
  เพศหญิง ผูท่ีทําเวลาไมเกิน 1 นาที 45 วินาที ถือวา “ผาน”   
  ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ ๒.2 

 ๒.2 วายน้ํา ระยะทาง 25 เมตร 

      การปฏิบัติ - ทาเตรียม ผูเขารับการทดสอบยืนท่ีจุดเริ่มตนโดยใหลงสระแลวเกาะท่ีขอบสระ 
     ท่ีจุดเริ่มตนพรอมท่ีจะปฏิบัติ 

- ทาปฏิบัติ เม่ือไดยินสัญญาณ ใหผูเขารับการทดสอบพุงตัวหรือเคลื่อนตัวออกจาก 
ขอบสระในจุดเริ ่มตนแลววายน้ําโดยเร็วจนถึงขอบสระหรือจุดที่กําหนดเปน
จุดสิ้นสุด ใหถือเอาสวนใดของรางกายแตะขอบสระหรือจุดท่ีกําหนดเปนจุดสิ้นสุด 
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- หามมิใหผูเขารับการทดสอบเกาะทุนหรือขอบสระหรือใชเทาแตะพ้ืนสระในการพยุง 
  การเคลื่อนตัวเขาจุดสิ้นสุด ใหถือวา “ไมผาน”   

      เกณฑการทดสอบ   เพศชาย ผูท่ีทําเวลาไมเกิน 30 วินาที ถือวา “ผาน” 
 เพศหญิง ผูท่ีทําเวลาไมเกิน 40 วินาที ถือวา “ผาน”   
 ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.3 

 2.3 ลุกนั่ง ภายในเวลา 1 นาที    

 การปฏิบัติ ผูเขารับการทดสอบนอนหงาย เขาท้ังสองงอเปนมุมฉาก เทาท้ังสองขางหางกัน
พอประมาณ  ฝามือท้ังสองประสานกันท่ีทายทอย ผูชวยคุกเขาอยูบนปลายเทาของผูเขารับการทดสอบโดยเอา
มือท้ังสองขางกดขอเทาของผูเขารับการทดสอบไวใหสนเทาติดพ้ืน เม่ือไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูเขารับ    
การทดสอบลุกข้ึนนั่งใหศอกสองขางแตะปลายเขาแลวกลับลงไปนอนราบนับเปน 1 ครั้ง ขณะปฏิบัตินิ้วมือ
ประสานท่ีทายทอยตลอดเวลา และขณะท่ีลุกข้ึนสูทานั่งหามเอนตัวไปมา 

 เกณฑการทดสอบ  เพศชาย ผูท่ีทําได 30 ครั้ง ถือวา “ผาน” 
  เพศหญิง ผูท่ีทําได 20 ครั้ง ถือวา “ผาน” 
  ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.4 

 2.4  ยึดพ้ืนหรือดันขอ ภายในเวลา 1 นาที   

 การปฏิบัติ ผูเขารับการทดสอบนอนคว่ํามือยันพ้ืน แขนท้ังสองเหยียดตรงหางกันพอประมาณ  
ลําตัวเหยียดตรง (เพศชายใหปลายเทาจรดพ้ืน, เพศหญิงใหหัวเขาและปลายเทาจรดพ้ืน) ยุบแขนท้ังสองขางลง
พรอมกันใหบริเวณหนาอกหางจากพ้ืนประมาณ 1 ฝามือ แลวดันลําตัวข้ึน หามทําตัวแอน หรือเอียงไปขางใด
ขางหนึ่ง หรือแขนท้ังสองขางข้ึนไมพรอมกัน  

 เกณฑการทดสอบ เพศชาย ผูท่ีทําได 25 ครั้ง ถือวา “ผาน” 
  เพศหญิง ผูท่ีทําได 25 ครั้ง ถือวา “ผาน” 

 
 ท้ังนี้ การทดสอบสมรรถภาพรางกายจะไมมีการกําหนดคะแนน และใชเกณฑการตัดสิน “ผาน” และ
“ไมผาน” ผูท่ีผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงตอไป 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 24  
 

ตําแหนงพนักงานปกครองปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานชวยงานปกครอง ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

       (๑)  ปฏิบัติงานในฐานะผูสนับสนุนใหแกพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานหลักของหนวยงานหรือ
สวนราชการท่ีดําเนินการทางปกครอง เชน การทะเบียนปกครอง การทะเบียนราษฎร การทะเบียนท่ัวไป         
การปกครองทองท่ี การชวยปฏิบัติงานการเลือกตั้งท้ังในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน การทําประชามติ    
การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เปนตน เพ่ือใหการ
ดําเนินการตามภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
     (๒)  รับเรื่องราวตาง ๆ เก่ียวกับการบังคับการทางปกครองหรือการใหบริการทางปกครอง          
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหรือสวนราชการ เชน การเพิกถอนทะเบียนสมาคม การจัดทําบัตร-
ประจําตัวประชาชน การจัดทําทะเบียนพาณิชย การจัดทําทะเบียนตางดาว การจัดทําทะเบียนมูลนิธิ เปนตน 
     (๓)  อํานวยความสะดวกในการจัดฝกอบรมเพ่ือถายทอดประสบการณและสรางความรูความเขาใจ    
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานใหแกผูท่ีเก่ียวของ เชน บทบัญญัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ       
ท่ีใชในการปฏิบัติงาน การอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน การอบรมลูกเสือชาวบาน การจัดทําคูมือ
สําหรับการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนตน 
 
 ๒.  ดานการบริการ  
        (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และประชาสัมพันธข้ันตอนงานบริการตาง ๆ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ ใหแกประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกและแกไข
ปญหาใหแกประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการนั้น 
        (๒) ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชวยแกไขปญหาในการ 
ใหบริการสาธารณะ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ   
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา  

วิชาเลขานุการหรือการเลขานุการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพณิชยการ หรือไดรับอนุปริญญา หลักสูตร 
๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด 
ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ หรือทางการเงินและการธนาคาร                 

๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง      
ทางพณิชยการ หรือไดรับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการเงิน หรือทางการเงินและ 
การธนาคาร 

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    
 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน)   
  1. ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการทะเบียนและปกครอง ไดแก 
  -   ดานการทะเบียนราษฎร ไดแก การแจงยายเขา - ออก การแจงเกิด การแจงตาย  
  -   การทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
  -   การทะเบียนท่ัวไป ไดแก การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหยา การจดทะเบียนรับรองบุตร 
     การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม  
  -   ดานการทะเบียนปกครอง ไดแก การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม 
   การจดทะเบียนพาณิชย  

 2. ความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติงาน ไดแก 
   -  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
   - พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   - พระราชบัญญัติการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   -  พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   - พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 25  
 

ตําแหนงพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑)  ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เพ่ือใหเกิด   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  (๒)  ดําเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ การกูภัย        
การชวยเหลือผูประสบภัย การรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหาย  
ท่ีเกิดข้ึน 
  (๓)  จัดเตรียม ดูแล รักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอม
ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๔)  รวบรวม จัดทําขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน สํารวจแหลงน้ํา เสนทางจราจร 
แหลงชุมชนตาง ๆ บริเวณหรือพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัย เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและ
ทันตอเหตุการณ 
  (๕)  จัดทํารายงาน บันทึก และสถิติขอมูลตาง ๆ ในงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรายงาน
ผูบังคับบัญชา 
 
 ๒. ดานการบริการ  
  (๑)  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรู
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
  (๒)  เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูความเขาใจดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยใหแกหนวยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถแกไขสถานการณในเบื้องตนไดดวยตนเอง 
  (๓)  ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง   

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  ๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน   
๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ

อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   
 ๓.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   

 และไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต  

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถ ดังตอไปนี้   

1. การสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
 ๑.1  ความรูเก่ียวกับการดําเนินการและปฏิบัติการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน 
สํารวจตรวจตราเพ่ือปองกันและระงับอัคคีภัย การปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอ่ืน ๆ 
เปนตน รวมท้ังทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการฟนฟูและบรรเทาทุกขผูประสบภัย 
 1.๒  ความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
             - พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
             - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
             - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของ 
           กับการปองกันอัคคีภัย) และกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๙  

          (พ.ศ. ๒๕๓๗) กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
             - กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัย 
            อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

2. การสอบปฏิบัติ   

ผูท่ีสอบผานขอเขียนภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง
จะตองเขารับการทดสอบการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพรอมทางรางกาย ซ่ึงจะตองทดสอบผานทุกขอ      
จึงจะถือวา  “ผาน”  ดังนี้  

 2.๑ ว่ิง ระยะทาง ๑,0๐๐ เมตร   
 เกณฑการทดสอบ ผูท่ีทําเวลาไมเกิน 6 นาที ถือวา “ผาน” และมีสิทธิเขาทดสอบในขอ ๒.2 

 2.๒. วายน้ํา ระยะทาง ๕๐ เมตร   
 เกณฑการทดสอบ ผูท่ีทําเวลาไมเกิน ๑ นาที 3๐ วินาที โดยไมสาวลู ถือวา “ผาน” และมีสิทธิ 
เขาทดสอบในขอ 2.๓      
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 2.๓  ทดสอบความพรอมในการปฏิบัติงานดวยทาตาง ๆ จํานวน ๔ ทา   

        เกณฑการทดสอบ จะตองทดสอบผานทุกทาจึงจะถือวา “ผาน” ดังนี้ 

        (1) ดึงขอ การปฏิบัติ ผูเขารับการทดสอบจับราวเดี่ยวดวยทาจับคว่ํามือ มือหางกันเทาชวงไหล  
ปลอยตัวใหตรงจนแขน ลําตัว และขาเหยียดตรง เทาพนพ้ืน เม่ือไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ผูเขารับการทดสอบ
ออกแรงโดยงอแขนดึงตัวข้ึนใหคางพนหรือเสมอระดับราวแลวปลอยตัวลงใหศีรษะต่ํากวาราว เทากับการนับ  
1 ครั้ง  
 เกณฑการทดสอบ   
 - ผูเขาทดสอบเพศชายดึงขอไดครบ 5 ครั้ง ถือวา “ผาน” หากดึงขอไมครบ 5 ครั้ง   
และเทาแตะพ้ืน ถือวา “ไมผาน” 
 - ผูเขาทดสอบเพศหญิงดึงขอไดครบ 3 ครั้ง ถือวา “ผาน” หากดึงขอไมครบ 3 ครั้ง   
และเทาแตะพ้ืน ถือวา “ไมผาน” 

 (2) ผลักบันไดตามชองท่ีกําหนดไว เขาไปติดตั้งประจําท่ีบนรถดับเพลิง ในทายืนเทาไมพนพ้ืน 
 เกณฑการทดสอบ ผูท่ีทําเวลาไมเกิน ๑๕ วินาที ตอครั้ง และไมเกิน 2 ครั้ง ถือวา “ผาน” 

  (3) แบกตุกตาน้ําหนัก ๕๐ กิโลกรัม ข้ึนและลงบันไดดับเพลิงความสูง ๒ เมตร   
 เกณฑการทดสอบ ผูท่ีทําเวลาไมเกิน ๔๕ วินาที ถือวา “ผาน”   

  (4) ดันพ้ืน ภายในเวลา 1 นาที   
 การปฏิบัติ  ผู เขารับการทดสอบนอนคว่ํามือยันพ้ืน แขนท้ังสองเหยียดตรงหางกัน
พอประมาณ ลําตัวเหยียดตรงปลายเทาจรดพ้ืน ยุบแขนท้ังสองขางลงพรอมกันใหบริเวณหนาอกหางจากพ้ืน 
15 เซนติเมตร แลวดันลําตัวข้ึน แขนท้ังสองเหยียดตรง หามทําตัวแอน หรือเอียงไปขางใดขางหนึ่ง หรือแขน
ท้ังสองขางข้ึนไมพรอมกัน เทากับการนับ 1 ครั้ง  
 เกณฑการทดสอบ  ผูท่ีทําได  20  ครั้ง  ถือวา “ผาน” 
 

ท้ังนี้ การทดสอบการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพรอมทางรางกาย จะไมมีการกําหนดคะแนน
และใชเกณฑการตัดสิน “ผาน” และ “ไมผาน” ผูท่ีผานการทดสอบการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพรอม  
ทางรางกายจึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน) 
                                                                                                                     

ตําแหนงท่ี 26  
 

ตําแหนงโภชนากรปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ดานโภชนาการ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑) ใหบริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัด เพ่ือใหผูใชบริการไดรับพลังงาน สารอาหาร
ครบถวนและปลอดภัย 
  (๒) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ
เปนไปตามมาตรฐาน 
                 (๓) เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป 

 ๒. ดานการบริการ  
  (๑)  ใหคําแนะนําดานอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัด แกผูใชบริการ เพ่ือใหมีความรู 
สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
  (๒)  ประสานงานการทํางานรวมกับผูเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและ   
มีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ  
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา ในสาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ  
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ 
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หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน)                                                                                               

 ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางโภชนาการ ไดแก การกําหนดรายการอาหารตามหลักโภชนาการ
และโภชนบําบัดสําหรับโรคตาง ๆ กลุมวัย และตามแผนการรักษาของแพทย การจัดทํารายการอาหาร
หมุนเวียน การคํานวณปริมาณอาหารจํานวนมาก การคํานวณพลังงานและสารอาหารโดยใชอาหาร
แลกเปลี่ยน หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ การจัดการและกระบวนการเตรียม ประกอบ เก็บรักษา
และควบคุมคุณภาพอาหารในโรงพยาบาล การประยุกตใชวัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือและการบํารุงรักษา
สําหรับการผลิตอาหารโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ การนําเทคโนโลยีมาใชในงานบริการอาหาร พ้ืนฐานดานอาหารและโภชนาการตาม       
กลุมวัยตาง ๆ 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 

 

------------------------------------- 
 
ก. การสอบเพ่ือวัดภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังตอไปนี้                

               ๑. วิชาความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน    

                   (๑) ดานการคิดคํานวณ 

              ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน      

การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะหขอมูล     

เชิงปริมาณตาง ๆ 

                        (๒) ดานเหตุผล 

              ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือ

รูปภาพ การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ 

หรือแบบจําลองตาง ๆ 

                        (3) ดานภาษา 

              ทดสอบความสามารถในการอาน และการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ        

ท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถามท่ีตามมาในแตละบทความ หรือขอความ การสรุปความ ตีความ และการใชภาษา        

การเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา และการเรียงขอความ 

               2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน 

                    ทดสอบความสามารถดานการพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และความเขาใจใน

สาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน 
 

ข. การสอบแขงขันเพ่ือวัดภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี โดยวิธีการสอบขอเขียน   
การสอบปฏิบัติ ตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63  
 

ค. การสอบแขงขันเพ่ือวัดภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

      ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี โดยวิธีดังนี้ 

1. การทดสอบสมรรถนะของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิธีการสอบขอเขียน 

2. การสัมภาษณ เก่ียวกับทัศนคติสําหรับการปฏิบัติราชการ สมรรถนะ และหรือ 

ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา  

อุปนิสัย อารมณ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน  
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕๖3 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 1  
 

ตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานเทศกิจ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
1. ดานการปฏิบัติการ 

  (1) สืบสวน สอบสวนกรณีท่ีผูตองหาไมยอมตามท่ีปรับหรือเม่ือยอมแลวไมชําระคาปรับภายใน
กําหนดเวลา สอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของจากบุคคลท่ีอยูหรือทํางาน
ในสถานท่ีนั้น และใหมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการกระทําผิด
รวมท้ังมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิด ดําเนินการใหมีการเปรียบเทียบปรับ ดําเนินคดี และบังคับการใหเปน 1ต1า
มขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให     
เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ท้ังดานคดีอาญา การบังคับการทางแพง และการบังคับทางปกครองท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร เชน การบังคับรื้อถอนอาคาร การหามเขาหามใชอาคารผิดกฎหมาย เปนตน 

(2) เปนพนักงานเจาหนาท่ีชวยหรือดําเนินการเก่ียวกับการยึดอายัดทรัพยสิน เพ่ือดําเนินการให
เปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานครหรือ
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือดําเนินคดีหรือขายทอดตลาดแลวแตกรณี 

(3) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบียบ หาบเร แผงลอย จุดผอนผัน จุดทบทวน จุดกวดขัน
พิเศษ จุดหามขายเด็ดขาด นอกจุดผอนผันและทบทวน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 

(4) ควบคุม ดูแล การตรวจตรา เฝาระวังการดําเนินงานตาง ๆ ของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร 

(5) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ งานกิจการพิเศษ งานใหบริการ เชน งานชวย
อํานวยการจราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเทา งานชวยอํานวยความสะดวก
ดานการทองเท่ียว เปนตน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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(6) ควบคุม ดูแล การตรวจตราพ้ืนท่ี รวมถึงสนับสนุน ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในงาน
บรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดรับการคุมครอง
ตามสิทธิและขอบังคับของกฎหมาย 

(7) ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจ หนวยงานหรือสวนราชการ หรือองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ    
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

(8) การดําเนินการดานขอมูลทะเบียน และการออกใบรับรองรถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ 
(9) วางแผนการใชกําลังคนดานเทศกิจ จัดทําแผนปฏิบัติการตาง ๆ เพ่ือดูแลความปลอดภัย    

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ความสงบเรียบรอยของบานเมือง และความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 
               (10) ศึกษา วิเคราะห การกําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน การปรับปรุงกฎหมาย รวมท้ัง
การติดตามประเมินผลเก่ียวกับงานดานเทศกิจ เพ่ือพัฒนาระบบงานใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจของ
หนวยงานหรือสวนราชการใหบรรลุวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 

2. ดานการวางแผน 

    วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 
หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 
3. ดานการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ     
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ  
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4. ดานการบริการ 

(1) ประชาสัมพันธ เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํางานบริการตาง ๆ  ของหนวยงานหรือ      
สวนราชการ เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจในข้ันตอนการดําเนินงาน สงเสริมใหการปฏิบัติงาน           
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(2) ดูแลเรื่องรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมาย อํานวยความเปนธรรมใหแก
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรม เพ่ือนําเสนอผูบังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
อํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร 
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หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถ ดังตอไปนี้   

1. การสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 
1.1  ความรูเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห การกําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน การจัดทําแผน 

การวางแผน การขาว การใชกําลังคนดานเทศกิจ การควบคุม ดูแล การตรวจตราพ้ืนท่ี สังเกตความผิดปกติ
ของวัตถุสิ่งของหรือบุคคล การเฝาระวังการดําเนินการตาง ๆ ของประชาชน การปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ 

1.2  ความรูเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ   
1.3  บทบาทและอํานาจของเจาหนาท่ีเทศกิจในเรื่องการจับ การปรับ การดําเนินคดี การยึดอายัด

เอกสารหลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกระทําผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความเขาใจในกฎหมายปกครองเพ่ือปองกันการถูกดําเนินคดีทางปกครอง 
การดําเนินการทางปกครอง 

1.4  ความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
  - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  
   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕2๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในสวนของการบังคับท่ีอยู 
   ในอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร 
  - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 
  - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  - ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 
  - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแบงคาปรับท่ีไดจาก 
    การเปรียบเทียบใหแกผูแจงความนําจับตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและ 
    ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2560 

    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
                       พ.ศ. 2554 
    - วินัยขาราชการ 
    - ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

  - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
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2. การสอบปฏิบัติ   

  ผูท่ีสอบผานขอเขียนภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง
จะตองเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย  ซ่ึงจะตองทดสอบผานทุกขอจึงจะถือวา  “ผาน”  ดังนี้  

 2.1  ว่ิง  ระยะทาง  40๐  เมตร   
 เกณฑการทดสอบ   เพศชาย ผูท่ีทําเวลาไมเกิน  1  นาที 30 วินาที ถือวา  “ผาน”    
  เพศหญิง ผูท่ีทําเวลาไมเกิน  1  นาที 45 วินาที ถือวา  “ผาน”   
  ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ ๒.2 

 ๒.2 วายน้ํา  ระยะทาง  25  เมตร 
      การปฏิบัติ - ทาเตรียม ผูเขารับการทดสอบยืนท่ีจุดเริ่มตนโดยใหลงสระแลวเกาะท่ีขอบสระ 
     ท่ีจุดเริ่มตนพรอมท่ีจะปฏิบัติ 

- ทาปฏิบัติ เม่ือไดยินสัญญาณ ใหผูเขารับการทดสอบพุงตัวหรือเคลื่อนตัวออกจาก 
ขอบสระในจุดเริ่มตนแลววายน้ําโดยเร็วจนถึงขอบสระหรือจุดท่ีกําหนดเปนจุดสิ้นสุด    
ใหถือเอาสวนใดของรางกายแตะขอบสระหรือจุดท่ีกําหนดเปนจุดสิ้นสุด 

- หามมิใหผูเขารับการทดสอบเกาะทุนหรือขอบสระหรือใชเทาแตะพ้ืนสระในการพยุง 
  การเคลื่อนตัวเขาจุดสิ้นสุด ใหถือวา “ไมผาน”   

      เกณฑการทดสอบ   เพศชาย ผูท่ีทําเวลาไมเกิน  30 วินาที  ถือวา  “ผาน” 
 เพศหญิง ผูท่ีทําเวลาไมเกิน  40 วินาที  ถือวา  “ผาน”   
  ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.3 

 2.3 ลุกนั่ง  ภายในเวลา  1  นาที    
 การปฏิบัติ  ผูเขารับการทดสอบนอนหงาย เขาท้ังสองงอเปนมุมฉาก เทาท้ังสองขางหางกัน 
พอประมาณ ฝามือท้ังสองประสานกันท่ีทายทอย ผูชวยคุกเขาอยูบนปลายเทาของผูเขารับการทดสอบ      
โดยเอามือท้ังสองขางกดขอเทาของผูเขารับการทดสอบไวใหสนเทาติดพ้ืน เม่ือไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูเขารับ 
การทดสอบลุกข้ึนนั่งใหศอกสองขางแตะปลายเขาแลวกลับลงไปนอนราบนับเปน  1 ครั้ง ขณะปฏิบัตินิ้วมือ
ประสานท่ีทายทอยตลอดเวลา และขณะท่ีลุกข้ึนสูทานั่งหามเอนตัวไปมา 
 เกณฑการทดสอบ  เพศชาย ผูท่ีทําได 30 ครั้ง ถือวา “ผาน” 
  เพศหญิง ผูท่ีทําได 20 ครั้ง ถือวา  “ผาน” 
  ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.4 

 2.4 ยึดพ้ืนหรือดันขอ  ภายในเวลา  1  นาที   
 การปฏิบัติ  ผูเขารับการทดสอบนอนคว่ํามือยันพ้ืน แขนท้ังสองเหยียดตรงหางกันพอประมาณ  

ลําตัวเหยียดตรง (เพศชายใหปลายเทาจรดพ้ืน, เพศหญิงใหหัวเขาและปลายเทาจรดพ้ืน) ยุบแขนท้ังสองขางลง
พรอมกันใหบริเวณหนาอกหางจากพ้ืนประมาณ 1 ฝามือ แลวดันลําตัวข้ึน หามทําตัวแอน หรือเอียงไปขางใด
ขางหนึ่ง หรือแขนท้ังสองขางข้ึนไมพรอมกัน  
 เกณฑการทดสอบ เพศชาย ผูท่ีทําได 25 ครั้ง ถือวา “ผาน” 
  เพศหญิง ผูท่ีทําได 25 ครั้ง ถือวา “ผาน” 

 ท้ังนี้ การทดสอบสมรรถภาพรางกายจะไมมีการกําหนดคะแนน และใชเกณฑการตัดสิน “ผาน” และ 
“ไมผาน” ผูท่ีผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงตอไป                                                                                      
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 2  
 

ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑) วางแผนการดําเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย       
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 (๒) ดําเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามท่ีรองขอกูภัย
และชวยเหลือผูประสบภัย เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยไดอยางรวดเร็ว และเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด 
 (๓) ตรวจตราปองกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการปองกัน 
เชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ 
 (๔) ควบคุมดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตาง ๆ เพ่ือใหอยูในสภาพ
พรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทุกโอกาส 
 (๕) สํารวจแหลงน้ํา เสนทางจราจร แหลงชุมชนตาง ๆ  เพ่ือเปนขอมูลในการปองกันและระบบอัคคีภัย 
 (๖) ตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณหรือสถานการณท่ีรุนแรง 
เพ่ือสรุปหาสาเหตุ และจัดทํารายงาน 
 (๗) ศึกษางานดานวิชาการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือกําหนดกลไก หลักเกณฑ 
และนโยบายตาง ๆ ในการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอ่ืน ๆ 

๒. ดานการวางแผน  
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 

หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
๓. ดานการประสานงาน  

 (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
 (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ   
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. ดานการบริการ  
  ใหบริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการ หรือเอกชนตาง ๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง  

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน และไดรับใบอนุญาตขับรถ     
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถ ดังตอไปนี้   

1. การสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

1.1 ความรูเก่ียวกับการวิเคราะห วิจัย การวางแผนเพ่ือระงับอัคคีภัย การปองกันและบรรเทาอันตราย
จากอุทกภัย วาตภัย และภัยอ่ืน ๆ รวมท้ังทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการฟนฟูและบรรเทาทุกข
ผูประสบภัย 

1.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
      - พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
 - กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) กฎกระทรวง 
   ฉบับท่ี ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕๕ 
   (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 - กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการ          

   ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกัน  
   และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘ 
 - ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 - แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕58 - 2562 
 - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
 - พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารท่ีใชเพ่ือประกอบกิจการ 
   เปนสถานบริการ พ.ศ. 2555 
 - เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

2. การสอบปฏิบัติ   

ผูท่ีสอบผานขอเขียนภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
จะตองเขารับการทดสอบการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพรอมทางรางกาย ซ่ึงจะตองทดสอบผานทุกขอ        
จึงจะถือวา “ผาน” ดังนี้  

 2.๑ ว่ิง ระยะทาง ๑,0๐๐ เมตร   
 เกณฑการทดสอบ  ผูท่ีทําเวลาไมเกิน 6 นาที ถือวา “ผาน” และมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.๒ 
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 ๒.2 วายน้ํา ระยะทาง ๕๐ เมตร   
 เกณฑการทดสอบ ผูท่ีทําเวลาไมเกิน ๑ นาที 3๐ วินาที โดยไมสาวลู ถือวา “ผาน”   
 และมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.๓ 

 2.๓ ทดสอบความพรอมในการปฏิบัติงานดวยทาตาง ๆ จํานวน ๔ ทา   
 เกณฑการทดสอบ จะตองทดสอบผานทุกทาจึงจะถือวา “ผาน” ดังนี้ 

 (1) ดึงขอ การปฏิบัติ ผูเขารับการทดสอบจับราวเดี่ยวดวยทาจับคว่ํามือ มือหางกันเทาชวงไหล  
ปลอยตัวใหตรงจนแขน ลําตัว และขาเหยียดตรง เทาพนพ้ืน เม่ือไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ผูเขารับการทดสอบ
ออกแรงโดยงอแขนดึงตัวข้ึนใหคางพนหรือเสมอระดับราวแลวปลอยตัวลงใหศีรษะต่ํากวาราว เทากับการนับ 1 ครั้ง  
 เกณฑการทดสอบ   
 - ผูเขาทดสอบเพศชายดึงขอไดครบ 5 ครั้ง ถือวา “ผาน” หากดึงขอไมครบ 5 ครั้ง   
และเทาแตะพ้ืน ถือวา “ไมผาน” 
 - ผูเขาทดสอบเพศหญิงดึงขอไดครบ 3 ครั้ง ถือวา “ผาน” หากดึงขอไมครบ 3 ครั้ง   
และเทาแตะพ้ืน ถือวา “ไมผาน” 

 (2) ผลักบันไดตามชองท่ีกําหนดไว เขาไปติดตั้งประจําท่ีบนรถดับเพลิง ในทายืนเทาไมพนพ้ืน 
 เกณฑการทดสอบ ผูท่ีทําเวลาไมเกิน ๑๕ วินาที ตอครั้ง และไมเกิน 2 ครั้ง ถือวา “ผาน” 

 (3) แบกตุกตาน้ําหนัก ๕๐ กิโลกรัม ข้ึนและลงบันไดดับเพลิงความสูง ๒ เมตร   
 เกณฑการทดสอบ ผูท่ีทําเวลาไมเกิน ๔๕ วินาที ถือวา “ผาน”   

 (4) ดันพ้ืน ภายในเวลา 1 นาที   
 การปฏิบัติ ผูเขารับการทดสอบนอนคว่ํามือยันพ้ืน แขนท้ังสองเหยียดตรงหางกัน
พอประมาณ ลําตัวเหยียดตรงปลายเทาจรดพ้ืน ยุบแขนท้ังสองขางลงพรอมกันใหบริเวณหนาอกหางจากพ้ืน  
15 เซนติเมตร แลวดันลําตัวข้ึน แขนท้ังสองเหยียดตรง หามทําตัวแอน หรือเอียงไปขางใดขางหนึ่ง หรือแขน 
ท้ังสองขางข้ึนไมพรอมกัน เทากับการนับ 1 ครั้ง  
 เกณฑการทดสอบ ผูท่ีทําได 20 ครั้ง ถือวา “ผาน” 
 
       ท้ังนี้ การทดสอบการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพรอมทางรางกาย จะไมมีการกําหนด
คะแนนและใชเกณฑการตัดสิน “ผาน” และ “ไมผาน” ผูท่ีผานการทดสอบการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพรอม  
ทางรางกายจึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
 

                                                                     ตําแหนงท่ี 3  
 

ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ  
 (๑) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตาง ๆ 

เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานท่ี และงานสัญญาตาง ๆ เปนตน 

 (๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสําหรับ
การประชุม เปนตน เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร 

 (๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานหรือสวนราชการ 

 (๔) ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานหรือสวนราชการ และบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

 (๕) ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารของ
หนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป 

๒. ดานการวางแผน  
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 

หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
๓. ดานการประสานงาน  
     (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๔. ดานการบริการ  

 ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนําเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตนแกหนวยงาน-
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 
  1.  ความรูเก่ียวกับหลักวิชาการจัดการงานท่ัวไป ไดแก 

- การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องตน 
- การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องตน 
- การบริหารงานการประชุม 
- การบริหารอาคารสถานท่ีเบื้องตน  
- การจัดระบบงาน 
- การเลขานุการเบื้องตน 
- การจัดทํารายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน 
- การรวบรวมขอมูลสถิติ  
- งานสารสนเทศ 
- การฝกอบรม ประชุม สัมมนา 

๒. ความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
- หลักการเขียนหนังสือราชการ 
- หลักการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ การจัดทําแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ 
- หลักการประสานงาน การทํางานเปนทีม การติดตอสื่อสาร การสรางความเขาใจ 

๓. ความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 - พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 - ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจาง พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการใหขาราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาฝกอบรม ดูงาน 
   และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542 
 - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีราชการของ   
   กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                                                                                                                                    
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 4 
 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 
 1. ดานการปฏิบัติการ 

(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลท้ังในและตางประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ 
การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานหรือของสวนราชการ 

(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการดําเนินงาน
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความตองการและความ
จําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถายทอด
ความรู การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานหรือสวนราชการ และแผนการ
จัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม 

(4) ศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหงาน เพ่ือประกอบการพัฒนาระบบราชการ การจัด
และพัฒนาโครงสรางหนวยงาน การกําหนดตําแหนง และการวางแผนกําลังคน 

(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑการบริหารผล     
การปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน 

(6) จัดทําแผนยุทธศาสตร ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนด 

(7) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพ่ือประกอบการดําเนินการทางวินัย 
การรักษาวินัยและจรรยา 

(8) ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษคุณธรรม 
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(9) ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูมีความรู
ความสามารถใหดํารงตําแหนง 

(10)  ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานหรือสวนราชการ เชน    
การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การทะเบียนประวัติ การออกจากราชการ 
เปนตน เพ่ือใหการดําเนินการดานบุคคลเปนไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ก. และระเบียบ      
ท่ีเก่ียวของ 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 

หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
 (1) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ 

พนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารและ       
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรางความเขาใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการ   

 (2) ใหบริการขอมูล เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑและมาตรการตาง ๆ 

 (3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 
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หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน)   
ความรูทางวิชาการในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก   
             -   การจัดและปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังขององคกร 
             -   การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน  

-   การวางแผนกําลังคน 
-   การกําหนดตําแหนง มาตรฐานกําหนดตําแหนง ระบบการจําแนกตําแหนง 
-   การวิเคราะหงานและการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง 
-   การใหไดรับเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง และเงินอ่ืน ๆ 
-   หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
-   การบรรจุและแตงตั้ง 
-   การฝกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกร 
-   การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
-   สวสัดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูล เชน การลา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

       การขอพระราชทานเพลิงศพ การไดรับบําเหน็จบํานาญ เปนตน 
-   การเสริมสรางวินัยและจรรยาบรรณขาราชการกรุงเทพมหานคร 
-   ระบบพิทักษคุณธรรม 
-   การออกจากราชการ 
-   การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
-   การพัฒนาองคกร 
-   การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเบื้องตน 
-   การประสานงานและการสรางเครือขาย 
-   การวางแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
-   แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 - 2565 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 

                                                                                                                     
ตําแหนงท่ี ๕  

 

ตําแหนงนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาสังคม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

๑.  ดานการปฏิบัติการ 

     (๑) สํารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและสถานการณทางสังคมเบื้องตน รวมท้ังติดตาม
สถานการณและเฝาระวังทางสังคม เพ่ือประโยชนในการจัดทําแผนงาน กําหนดมาตรการ การจัดทํารายงาน และ
การวางแผนการปองกัน แกไขปญหา และพัฒนางานดานการพัฒนาสังคมใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
และสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน สถานการณเก่ียวกับยาเสพติด ชุมชนแออัด การคาหญิงและเด็ก การใช
ความรุนแรงในครอบครัว เปนตน 
     (๒) สงเสริม สนับสนุนและใหบริการเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุมครองพิทักษสิทธิ
เบื้องตนเพ่ือใหกลุมเปาหมายเขาถึงสิทธิและบริการข้ันพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดและเปนไปตามมาตรฐาน 
รวมท้ังดําเนินการใหมีการพัฒนามาตรฐานใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การใหความ
ชวยเหลือแกบุคคลและครอบครัวท่ีประสบความเดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในรูปของเงินหรือ
สิ่งของ การใหการสงเคราะหแกผูรับบริการสวัสดิการและการสงเคราะหในสถานสงเคราะห หรือบานพัก
ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร เปนตน 
     (๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนด เพ่ือปรับปรุงหรือจัดทํา
แผนงาน กําหนดมาตรการ จัดทํารายงาน และวางแผนการปองกัน แกไขปญหา และพัฒนางานดานการพัฒนา
สังคมใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
     (๔) รวบรวม ศึกษา และพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาสังคมใหเปนไปตามเปาหมาย ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค       
ท่ีกําหนดไว 
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     (๕) ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางและฝกอบรม เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน พัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  สรางความสมดุลในการพัฒนา
ชุมชน และความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากอันนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน เชน 
การสนับสนุนการรวมกลุมและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  การสรางเครือขายชุมชน การอนุรักษ  
ฟนฟู และพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน การสงเสริมและพัฒนา
อาชีพอยางครบวงจร  การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน 
กองทุนหมูบานและชุมชน การสงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว เปนตน 
     (๖) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพชุมชน กรรมการชุมชน ผูนําชุมชน องคกรชุมชน และ
การพัฒนากลุมตาง ๆ ในชุมชน เพ่ือเปนแกนนําในการพัฒนาชุมชน 
     (๗) สงเสริม สนับสนุน พัฒนางานดานการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน เพ่ือสราง
และพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน  เชน การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฝกอาชีพ     
การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและสอดคลองกับตลาดแรงงาน จัดทําคูมือการสอน ขอสอบ
มาตรฐานกลาง การใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนดานวิชาการและเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การอนุรักษสงเสริม เผยแพร ฟนฟู บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี      
ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน งานพิพิธภัณฑทองถ่ิน การสงเสริมการทองเท่ียวและ
พัฒนาการทองเท่ียว เปนตน 

๒.  ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 
หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓.  ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
องคกรเอกชน หรือหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนองคกรอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

  (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ     
ท่ีเก่ียวของ  องคกรเอกชน หรือหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนองคกรอ่ืนเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือ  
ในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.  ดานการบริการ 

     (๑) ใหบริการขอมูล เอกสาร ตํารา สื่อ และคูมือในรูปแบบตาง ๆ เก่ียวกับการพัฒนาสังคม     
แกหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือขายสังคม หรือประชาชนท่ัวไป           
เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการประยุกตใชความรู และเพ่ือประโยชนในการจัดบริการทางสังคมและ   
ใหการชวยเหลือแกกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
     (๒) เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมในดานตาง ๆ  
เพ่ือใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนําชุมชน ผูนํากลุมหรือองคกรชุมชน เครือขายองคกร-
ชุมชน ชุมชน หนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
     (๓) ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรม และถายทอดความรูแกบุคลากรภายในหนวยงานหรือ 
สวนราชการ ครอบครัว กลุมชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน เครือขาย หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือเสริมสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานดานการพัฒนาสังคมตามหลักการพัฒนาชุมชน หลักมนุษยสัมพันธ           
หลักจิตวิทยาและหลักการสังคมสงเคราะห 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน         
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง      

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                           

 ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม ไดแก                                                                                             
 ๑.  ขอกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห 

 - พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  
 - พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม     

 - ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536  
   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕55 
 - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554 
   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538 
 - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห พ.ศ. 2557  
 - พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 
 - พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 - พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสมทบ และอัตราการจายเงิน 
   สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2558 
 - ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
 - การมีสวนรวมภาคประชาชน  
 ๒.  ความรูและกระบวนการเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 - แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห เชน หลักการ  
   พัฒนาชุมชน หลักการสงเสริมการมีสวนรวม สนับสนุนการเขาถึงสิทธิและบริการข้ันพ้ืนฐาน 
   ขอมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
   ผูนําชุมชน การจัดการความรูและภูมิปญญาทองถ่ินในดานตาง ๆ การวางแผนงาน โครงการ
   และการติดตามประเมินผลเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในดานตาง ๆ เปนตน 
 - ทักษะเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห  เชน เทคนิคการประสานงาน  
   เทคนิคการถายทอดความรูและการฝกอบรม หลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ เปนตน 
 - การสงเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม 
 
 
 

http://dep.go.th/th/node/446
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 6 
 

ตําแหนงนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาการกีฬา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย       

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
1. ดานการปฏิบัติการ 

     (1) รวบรวม ประมวล จัดทําขอมูลทางวิชาการเบื้องตน วิเคราะห เพ่ือประกอบการวางแผนงาน 
โครงการหรือแนวทางการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา 
     (2) สํารวจ รวบรวม จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ ศึกษา สรุปจัดทํารายงาน รวมท้ัง
ประมวลและวิเคราะหขอมูลทางวิชาการเพ่ือประกอบการวิจัยในการวางแผน การจัดทําหลักเกณฑมาตรฐาน 
การพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา  
     (3) รวบรวม จัดเก็บขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานดานการพัฒนาการกีฬา เพ่ือประกอบการสราง
และพัฒนาเครื่องมือ สื่อ จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อ เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงาน  
ดานการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา 
     (4) จัดทําขอมูลเก่ียวกับสถานการณและปญหาเก่ียวกับการดําเนินการดานการพัฒนาและจัดทํา
แผนดานการพัฒนาคุณภาพการกีฬา นันทนาการ  และวิทยาศาสตรการกีฬา 
     (5) ดําเนินการหรือรวมดําเนินการเก่ียวกับการสอน สงเสริม สนับสนุน  การศึกษาดานการกีฬา 
การพัฒนากิจกรรมนันทนาการและการพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา 
     (6) ติดตามหรือรวมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรม และสรุปการศึกษา วิเคราะห วิจัย 
เพ่ือพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา 
     (7) สงเสริม สนับสนุนเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา 
เชน ฝกอบรม นิเทศ สาธิต เปนตน 
 

2. ดานการวางแผน 
     วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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3. ดานการประสานงาน 
     (1) ประสานงานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
     (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ  
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. ดานการบริการ 
     (1) ใหคําแนะนําและใหบริการทางวิชาการเบื้องตนแกหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ     
ท้ังภายในและภายนอก เยาวชนและประชาชน เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาดานการกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตรการกีฬา 
     (2) ใหบริการขอมูล เอกสาร สื่อในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ ตอบขอซักถาม 
เก่ียวกับการพัฒนาดานการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา 
     (3) อํานวยความสะดวกดานการพัฒนาดานการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา เชน 
การจัดการสนามกีฬาและอุปกรณกีฬา เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร        
ทางพลศึกษา หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต ทางพลศึกษา หรือทางวิทยาศาสตรการกีฬา  
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

   ทดสอบความรูความสามารถ ดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

1. การสอบขอเขียน (1๐๐ คะแนน) 

 ทดสอบความรูเก่ียวกับการดําเนินงานดานวิชาการกีฬา ศูนยกีฬา ศูนยฝกกีฬาเยาวชน (โรงเรียน-
กีฬากรุงเทพมหานคร) การจัดฝกอบรมดานกีฬา วิธีการจัดการเรียนการสอน การฝกซอมและการแขงขันกีฬา 
การตัดสินกีฬา การบาดเจ็บทางกีฬา การปฐมพยาบาล การศึกษาวิเคราะหวิจัย สํารวจขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ
กลุมเปาหมายผูใชบริการ และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการประชาสัมพันธ และ
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการดําเนินงานของศูนยเยาวชนและศูนยสงเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 และ       
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. การสอบปฏิบัติ (100 คะแนน)  

ผูท่ีสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป และเขาสอบขอเขียนภาคความรูความสามารถ 
ท่ีใชเฉพาะตําแหนงในขอ 1. กอน  จึงมีสิทธิเขาทดสอบปฏิบัติเก่ียวกับทักษะเปนผูฝกสอนกีฬาดังนี้ 
 2.1 วิ่ง 1,200 เมตร (ชาย) ใชเวลา 5 นาที (25 คะแนน) 
 วิ่ง 800 เมตร (หญิง) ใชเวลา 3 นาที 30 วินาที (25 คะแนน) 
 2.2 วายน้ํา 50 เมตร (ชาย) ใชเวลา 45 วินาที (25 คะแนน) 
                  วายน้ํา 50 เมตร (หญิง) ใชเวลา 50 วินาที (25 คะแนน) 
 2.3 สาธิตทักษะการสอนกีฬาใชเวลา 10 นาที (50 คะแนน)  
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 
(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 

                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 7  
 

ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานโภชนาการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑) ศึกษา คนควา สํารวจ รวบรวม วิเคราะห วิจัย เบื้องตนดานอาหารและโภชนาการ      
เพ่ือสนับสนุน สงเสริม ปองกัน ฟนฟูภาวะโภชนาการของประชาชน 
  (๒) รวมสนับสนุน สงเสริม ปองกัน คุมครอง แกไข ฟนฟูและจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ 
มีพฤติกรรมท่ีดีของประชาชน เพ่ือใหมีภาวะโภชนาการท่ีดี 
  (๓) รวมติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
  (๔) รวมเฝาระวังและติดตามดานอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือขาย 
เพ่ือแกไขปญหาภาวะโภชนาการในประชาชนท่ีมีความเสี่ยง 
  (๕) รวมจัดการองคความรูดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือพัฒนาระบบงานและเสริมสราง
ศักยภาพขององคกรและภาคีเครือขาย 
  (๖) รวมจัดทําฐานขอมูลดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
  (๗) รวมจัดทําตํารับอาหาร และสื่อโภชนศึกษา สําหรับประชาชน เพ่ือใหไดรับพลังงานและ
สารอาหารท่ีเหมาะสม 

 ๒. ดานการวางแผน 
  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 
หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 ๓. ดานการประสานงาน  
  (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 ๔. ดานการบริการ 
  (๑) ใหคําแนะนํา ความรู เทคโนโลยีทางดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือสรางเสริมสุขภาวะ
ของประชาชน 
  (๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแกบุคคลภายในหนวยงานหรือ
สวนราชการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๓)  ใหบริการสื่อทางดานอาหารและโภชนาการในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการเผยแพรความรู    
สูประชาชน      
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาวิชาสังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตร  
 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน)                                                                                               

 ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานโภชนาการ ไดแก สํารวจ วิเคราะห วิจัยปญหาโภชนาการ     
และสุขภาพประชาชน การปองกันและบําบัดโรคท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารไมสมดุล การวางแผน เฝาระวัง  
และประเมินภาวะโภชนาการดวยวิธีตาง ๆ คนควาและทดลอง วิเคราะหคุณคาอาหารและสารอาหาร         
ตามหลักวิชาการอาหารและโภชนาการ การสงเสริมโภชนาการกลุมวัยตาง ๆ การควบคุม ตรวจสอบการบริการ
อาหารผูปวยในโรงพยาบาลตามหลักโภชนาการและโภชนบําบัด การจัดการสุขาภิบาลอาหารและกฎหมาย     
ท่ีเก่ียวของ หลักการโภชนาการท่ีเก่ียวกับบทบาทของสารอาหารตอสุขภาพ ความตองการสารอาหาร       
ปญหาโภชนาการ การใหคําปรึกษาดานโภชนาการ และโภชนบําบัดทางการแพทย 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                      

ตําแหนงท่ี 8  
 

ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  
  (๑) ศึกษา คนควา และวิเคราะหขอมูล และรวมดําเนินการวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพ่ือสรางองคความรู 
  (๒) วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน วินิจฉัยทางวิทยาศาสตรของวัตถุ
ตัวอยาง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณวัด เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  (๓) รวมปฏิบัติงานดานการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ จัดทํา
ฐานขอมูลหองปฏิบัติการ สงเสริมพัฒนาหองปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา 
  (๔) รวมศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและถายทอดความรู และรวม
ดําเนินการจัดฝกอบรม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและทันตอความกาวหนาของวิทยาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  (๕) ศึกษา คนควา ติดตามความรู และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพ่ือใชประโยชนดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  (๖) รวมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพ่ือใหผลการทดสอบเปนท่ีนาเชื่อถือ 
  (๗) รวมศึกษา วิเคราะห วิจัยงานวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
คุณภาพแหลงน้ําและการบําบัดของเสีย สิ่งปฏิกูล พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและถายทอดความรู และรวม
ดําเนินการจัดฝกอบรม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและทันตอความกาวหนาของวิทยาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  (๘) ศึกษา คนควา วิเคราะห และแยกประเภทของเสียอันตราย ของเสียติดเชื้อ เพ่ือกําจัด
อยางถูกวิธีมีความปลอดภัยแกสภาพแวดลอม 
  (๙) ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําตาง ๆ การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลจากสถาน
ประกอบการตาง ๆ กอนปลอยลงสูแมน้ําลําคลอง เพ่ือใหไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด 
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  (๑๐) ศึกษา คนควา และวิเคราะห สิ่งท่ีไดจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล 
คุณสมบัติของวัตถุตัวอยางและผลผลิตท่ีไดมา เพ่ือใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  (๑๑) ศึกษา วิเคราะห คนควา ควบคุมการบําบัดไขมันและน้ํามันจากสถานประกอบการจาก
พ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหเปนมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ๒. ดานการวางแผน   
  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ         
สวนราชการหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 ๓. ดานการประสานงาน    
  (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หรือหนวยงานหรือ          
สวนราชการ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือ 
สวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๔. ดานการบริการ  
  (๑) ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมแกผูประกอบการ เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการรณรงครักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกผูเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง      
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟา หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร
และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                            
1. ความรูดานการวางแผน การจัดการ และบริหารดานสิ่งแวดลอม 
2. ความรูเก่ียวกับการเก็บและรักษาสภาพตัวอยางมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ํามันและไขมัน  

     ปุยอินทรีย น้ํา และตะกอนจากแมน้ํา คลอง สระน้ํา และระบบบําบัดตาง ๆ  
3. ความรูเก่ียวกับการวิเคราะห วิจัย ทดลอง ตรวจสอบ  ตรวจวัดและควบคุม คุณภาพน้ํา      

     มูลฝอย ตะกอน สิ่งปฏิกูล น้ํามันและไขมัน ปุยอินทรีย  
4. ความรูเก่ียวกับการควบคุมระบบบําบัด น้ํา ตะกอน มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ไขมันและน้ํามัน 
5. การใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท้ังเครื่องมือพ้ืนฐานและข้ันสูง 
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6. การจัดการ สงเสริม พัฒนาหองปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใหบริการและยกระดับ   
     มาตรฐานสูระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 17025 

7. การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
8. การจัดการหองปฏิบัติการ ดานความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี 
9. การใหคําปรึกษา เผยแพร รณรงค รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางความรูความเขาใจแก  

     ผูเก่ียวของ 
10. ความรูเก่ียวกับนโยบายทางดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายดานสิ่งแวดลอม 

     โรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมอาคาร ไดแก  
 - พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม      
 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
 

                                                                                       ตําแหนงท่ี 9  
 

ตําแหนงนักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิเคราะหงบประมาณ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ  
 (๑)  รวบรวม และวิเคราะหขอมูล ความเห็น ขอเสนอแนะ ในการทําระบบและหลักเกณฑ 

มาตรฐานดานตาง ๆ ไปใชในการจัดทําและวิเคราะหงบประมาณ รวมท้ังจัดทํารายงานความกาวหนารายไตรมาส 
และรายงานภาพรวมประจําป เพ่ือประกอบการวิเคราะหจัดสรรงบประมาณประจําป และบริหารงบประมาณ  

 (๒)  รวมศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ การจัดทํามาตรฐานตนทุน บัญชีราคา
มาตรฐานดานตาง ๆ ประมาณการภาระหนี้สาธารณะ โครงสรางแผนงบประมาณของหนวยงานหรือสวนราชการ 
และกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ เพ่ือประกอบการวิเคราะห จัดสรรงบประมาณประจําป 
และการบริหารงบประมาณ 

 (๓)  รวมศึกษา วิเคราะห ยุทธศาสตร นโยบายของกรุงเทพมหานคร กรอบการขอจัดสรร
งบประมาณ ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ความเปนไปได
ในการใชจาย เพ่ือประกอบการวิเคราะห จัดสรรงบประมาณประจําป และบริหารงบประมาณ 

 (๔)  รวมจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เอกสาร 
ประกอบ และคําแถลงงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือสนองตอสภากรุงเทพมหานคร 

 (๕)  รวมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานความสําเร็จของหนวยงานหรือสวนราชการ
ตามกรอบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร และการใชจายงบประมาณของหนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและความคุมคาในการใชจายงบประมาณ 

๒. ดานการวางแผน  
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 

หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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๓. ดานการประสานงาน  
     (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ  

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๔. ดานการบริการ  

 (1)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรความรู ดานงบประมาณ ระเบียบการ และระบบ    
การติดตามประเมินผลในกระบวนการงบประมาณ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 

 (2)  ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนําและตอบขอหารือเก่ียวกับการงบประมาณตาง ๆ 
ใหกับหนวยงานหรือสวนราชการ และผูเก่ียวของ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบงบประมาณ 

 (3)  จัดทําคูมือ หรือเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับการงบประมาณ เพ่ือใชประกอบ     
การปฏิบัติงาน  

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการคลัง หรือทางการบริหาร 
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน)                                                                                           
. -  ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ 

 -  ความรูเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
 -  หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วิเคราะห บริหาร ควบคุม ตรวจสอบ  
    ติดตาม และประเมินผลการใชจายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

 -  ความรูเก่ียวกับการงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
    พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

 -  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 -  ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการกําหนดประเภทรายรับ - รายจาย และการปฏิบัติเก่ียวกับ 

    งบประมาณ พ.ศ. 2533 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 10 
 

ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.   ดานการปฏิบัติการ 
  (๑) ราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
เพ่ือใชในการติดตอประสานงานกับองคการระหวางประเทศ 
  (๒)  รวบรวมขอมูล วิเคราะหและติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงานการประชุม 
ความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือนําเสนอผูบังคับบัญชา  
  (๓) จัดเตรียมขอมูลสําหรับการเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ เพ่ือใหการประชุม
เจรจาบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  (๔) สงเสริม สนับสนุน ดําเนินการเก่ียวกับทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ผูเชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ 
อาสาสมัคร องคการพัฒนาเอกชนและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานความรวมมือ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไป  
ดวยความราบรื่น 

๒.   ดานการวางแผน 
      วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ

หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓.   ดานการประสานงาน 
                 (๑)  ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
   (๒)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๔.   ดานการบริการ 
                 (๑)  เผยแพรความรูท่ัวไปดานการตางประเทศแกผูมาติดตอ เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีและ
ถูกตอง เผยแพรความรูใหคําปรึกษาและชี้แจงตอบปญหาดานการตางประเทศแกผูท่ีมาติดตอ เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจอันดีและถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

(๒)  รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานดานตางประเทศ เพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูล 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางการบริหาร หรือทางการบริหารงานบุคคล  
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

           ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 
๑.  ความรูเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษ 

  -  หลักการใชภาษาอังกฤษ (Grammar) 
  -  การใชคําศัพทท่ีเหมาะสมถูกตอง ในการเขียน การอาน และการพูด (Vocabulary) 
  -  การเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางตรงประเด็นและครบความ (Effective Communication) 
  -  คําศัพทระดับพ้ืนฐานทางพิธีการทูตและการรับรอง   
  -  การอานจับใจความ การยอความ และการตีความ 

  -  การแปล อังกฤษ - ไทย,  ไทย - อังกฤษ 

  -  การโตตอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

๒.  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ 

  -  การวางแผนดําเนินงาน/กิจกรรม ในระดับเบื้องตน 

  -  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการตางประเทศ 

  -  งานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 

     (อางอิงจากเว็บไซตของกรุงเทพมหานคร) 
  -  การตางประเทศในระดับทองถ่ิน 

  -  องคกรระหวางประเทศ 

           -  สถานการณโลกปจจุบัน เชน 0Sustainable Development Goals (SDGs) กรอบความรวมมืออาเซียน  
 Digital disruption และ Industrial 4.0 
  -  การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
  -  หลักพิธีการทูต 
  -  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการตางประเทศ  
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
 

ตําแหนงท่ี 11  
 

ตําแหนงนักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้    
             
๑.  ดานการปฏิบัติการ 

 (๑) คนหาขอเท็จจริง สัมภาษณ สอบประวัติ เยี่ยมบาน ติดตาม สืบเสาะหาขอเท็จจริง รวมท้ัง
ศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องตน เพ่ือวินิจฉัย และใหบริการทางสังคมแกกลุมเปาหมาย      
ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน 
 (๒) ใหบริการการปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ บําบัด ฟนฟู ปองกัน ปกปอง คุมครอง และ
พัฒนากลุมเปาหมาย เพ่ือใหสามารถชวยเหลือตนเองได   
 (๓) รวบรวม ประมวล สรุป จัดลําดับความสําคัญและความรุนแรงของปญหา รวมท้ังวิเคราะห
สาเหตุและผลกระทบของปญหา เพ่ือประกอบการวางแผนใหความชวยเหลือ พิทักษสิทธิ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุมเปาหมาย 
 (๔) สํารวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทํารายงาน รวมท้ังประมวล และวิเคราะหขอมูล         
ทางวิชาการ สถานการณและปญหาดานสังคม เพ่ือประกอบการวิจัย การจัดทําฐานขอมูล การวางแผน     
การจัดทําหลักเกณฑมาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสงเคราะห 
 (๕) รวบรวม จัดเก็บขอมูล สถิติเก่ียวกับการดําเนินงานดานสังคมสงเคราะห เพ่ือประกอบ   
การจัดทําเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห คู มือ แนวทางปฏิบัติ  เอกสารวิชาการ สื่อ เ พ่ือนําไปใช                  
ในการดําเนินงานดานสังคมสงเคราะห 
 (๖) จัดเก็บขอมูลเก่ียวกับสถานการณและปญหาของกลุมเปาหมาย เพ่ือประกอบการพัฒนา
และวางแผนดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

๒. ดานการวางแผน 

 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ          
สวนราชการ หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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๓. ดานการประสานงาน 

 (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือ          
สวนราชการ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๔. ดานการบริการ 

 (๑) ใหคําแนะนําและใหบริการทางวิชาการแกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ และองคกร
ตาง ๆ เก่ียวกับแนวทางในการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค 
ทักษะในการดําเนินงานและพัฒนาบริการดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 (๒) ใหบริการขอมูล เอกสาร ตํารา สื่อ และคูมือในรูปแบบตาง ๆ เก่ียวกับการสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะหแกครอบครัว กลุม ชุมชน องคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน เครือขาย ประชาชนท่ัวไป
และผูท่ีสนใจ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและเพ่ือประโยชนในการจัดบริการทางสังคมและการใหความชวยเหลือ
แกกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (๓) รวมจัดการฝกอบรมและถายทอดความรูแกบุคลากรภายในหนวยงานหรือสวนราชการ 
ครอบครัว กลุม ชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน เครือขายและประชาชนท่ัวไป เพ่ือเสริมสรางความรู       
ความเขาใจเก่ียวกับงานดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการ
ของกลุมเปาหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง      
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร หรือสาขาวิชา
รัฐศาสตร ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห     
รับอนุญาต 
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                           
 ๑.  ความรูเก่ียวกับสถานการณ ขาวสาร การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมท่ีเก่ียวของกับการจัด
สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร เชน สังคมของผูสูงอายุ  
เครือขายสังคมออนไลน การตั้งครรภไมพรอม ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากข้ึนในชุมชนและ
โรงเรียน สังคมคนเรรอน ขอทาน ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ความเหลื่อมล้ําทางสังคม การไมเลือกปฏิบัติ   
ความอคติทางเพศและการตีตราผูติดยาเสพติด ภารกิจและบทบาทหนาท่ีนักสังคมสงเคราะหใน 5 สํานัก เปนตน 
 ๒.  ความรูเก่ียวกับนโยบายสังคมท่ีเก่ียวของกับงานสังคมสงเคราะหและพิทักษสิทธิผูรับบริการ     
เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยความพิการ สิทธิผูปวย เปนตน 
  2.1 ความรูเรื่องกองทุนตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ความรูเรื่องใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพ         
ตามพระราชบัญญัติสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556  
  2.2 เงินอุดหนุนชวยเหลือเด็กแรกเกิด 
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 ๓.  ความรูเก่ียวกับการสังคมสงเคราะหในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  ความรูเก่ียวกับการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหแกผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 
การประสานงาน เครือขายการชวยเหลือสังคม และการทํางานในเชิงสหวิชาชีพ 
 ๕.  ความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ไดแก  

- พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
- พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖   
- พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕46 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑  
- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- พระราชบัญญัติคุมครองคนไรท่ีพ่ึง พ.ศ. 2557 
-  พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556 
-  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 
-  พระราชบัญญัติปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 
-  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
   พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 
-  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
-  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 
-  พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 12  
 

ตําแหนงมัณฑนากรปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานมัณฑนศิลป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑) ศึกษา คนควาทฤษฎีและองคความรูทางดานมัณฑนศิลป เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินงาน
ดานมัณฑนศิลป 
  (๒) ศึกษา สํารวจพ้ืนท่ีอาคาร สํานักงาน ท่ีรับผิดชอบท้ังภายในและภายนอกเพ่ือวางผัง      
การตกแตง อาคาร สํานักงาน  
  (๓) ออกแบบ ตกแตงภายในอาคาร กําหนดรายการประกอบแบบงานดานมัณฑนศิลป และ
องคประกอบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดแบบท่ีถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของงาน 
  (๔) ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวัสดุครุภัณฑและงานระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
เปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับงานออกแบบ ตกแตงดานมัณฑนศิลป 
  (๕) ดูแลการจัดทําครุภัณฑและงานมัณฑนศิลป เพ่ือใหไดผลงานตามรูปแบบรายการท่ีกําหนด 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ

หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓. ดานการประสานงาน  
 (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือ          
สวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. ดานการบริการ  
  ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีและความรูใน 
วิชาชีพ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง   
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
หรือสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  
  

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียนและทดสอบปฏิบัติ  
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   

 1. ความรูเก่ียวกับงานออกแบบสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป 
 - การวางผังและการออกแบบ 
 - โครงสรางสถาปตยกรรมภายใน พ้ืน ผนัง เพดาน 
 - ความรูดานวัสดุและการกอสราง 
 - ความรูดานระบบภายในอาคาร 
 - ไฟฟา แสงสวาง 
 - ระบบปรับอากาศเบื้องตน 
 - ระบบ CCTV เบื้องตน ฯลฯ 
 2. การออกแบบสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป 
 - ทดสอบความเขาใจในเรื่องแนวคิด วิเคราะหดานออกแบบ 
 - วางผังการใชสอยพ้ืนท่ีภายในใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 - การใชวัสดุในการออกแบบ การวางผังครุภัณฑ การใชสี การจัดองคประกอบนําเสนอรูปแบบ 
   ผัง รูปดาน รูปตัด แบบขยายรายละเอียด ภาพ 3 มิติ 

 วิธีการสอบ  
 1. สอบขอเขียน   จํานวน  5  ขอ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 2. สอบภาคปฏิบัติ  จํานวน  1  ขอ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 13  
 

ตําแหนงนักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารหนี้กรุงเทพมหานคร และการงบประมาณ ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
 1.  ดานการปฏิบัติการ 

  (1) ศึกษา วิเคราะห ขอมูลดานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารหนี้กรุงเทพมหานคร 
และการงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกรุงเทพมหานคร 
  (2) วิเคราะห ตรวจสอบการเบิกจายฎีกาเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินนอก
งบประมาณคลังกรุงเทพมหานคร เงินกู และอ่ืนๆของหนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือความถูกตองและเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
  (3) จัดทํารายงานการเงิน การคลัง เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชานําไปใชในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจ  
  (4) ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน การคลัง แกหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ เพ่ือใหมี
ความเขาใจท่ีถูกตอง 
  (5) ศึกษาวิเคราะห พัฒนาระบบงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจหลักในดานการเงิน การคลัง 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  (6) ศึกษาวิเคราะห พัฒนาหลักเกณฑ กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติทางการเงิน
การคลังท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําคูมือ หลักเกณฑตาง ๆ 
  (7) ดําเนินการเก่ียวกับการรับจดทะเบียนพาณิชย และหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  (8) ปฏิบัติงานดานการพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของการตรวจฎีกาท่ียุงยากซับซอน   
ใบนําสงเงิน ใบขอกันเงินและเอกสารการคลังอ่ืนๆ เพ่ือใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นมีความถูกตองเรียบรอย 
  (9) ควบคุมงบประมาณและการกันเงิน ขยายระยะเวลาการเบิกจายเงิน  
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 2. ดานการวางแผน 
  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของโครงการ หนวยงานหรือ
สวนราชการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 3. ดานการประสานงาน  
  (1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง  แกบุคคล หนวยงานหรือ            
สวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 4.  ดานการบริการ 
  (1) ใหคําแนะนําปรึกษาในเบื้องตน แกหนวยงานราชการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ  การบริหารหนี้
กรุงเทพมหานคร และการงบประมาณ เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆท่ีเปนประโยชน 
  (2) สํารวจและจัดเก็บขอมูล ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศเก่ียวกับ
การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารหนี้กรุงเทพมหานคร และการงบประมาณ เพ่ือการประมวล วิเคราะห 
และการนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงานและหรือโครงการ หลักเกณฑ วิธีการ เก่ียวกับงาน
การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารหนี้กรุงเทพมหานคร และการงบประมาณ 
  (3) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ สื่อ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 
เพ่ือการเรียนรู  และการทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานการเงิน การคลัง การบริหารหนี้
กรุงเทพมหานคร และการงบประมาณ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
นิติศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารหนี้กรุงเทพมหานคร      
และการงบประมาณ ไดแก 
 -  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง และงบประมาณ  

 -  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 -  กฎกระทรวงออกตามความนัยพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 -  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 -  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

 -  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 -  ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการกําหนดประเภทรายรับ - รายจาย และการปฏิบัติเก่ียวกับ 

    งบประมาณ พ.ศ. 2533 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 -  ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน
    และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                      

ตําแหนงท่ี 14   
 

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
  (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปไดอยาง
ราบรื่นและสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการ 
  (2) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เพ่ือใหขอมูลท่ีไดถูกตองแมนยําและทันสมัย 
  (3) ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพ่ือใหระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกตอง  ตรงตาม 
ความตองการและสภาพการใชงานของหนวยงานหรือสวนราชการ 
  (4) เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลท่ีไดวางแผนไว  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่งเพ่ือให
ระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพ 
  (6) ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกต และระบบขอมูล
ของหนวยงานหรือสวนราชการท่ีไมซับซอน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานหรือ     
สวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการ 
  (7) ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต เพ่ือใหได
ระบบงานประยุกตท่ีตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการ 
  (8) รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความตองการใชของหนวยงานหรือ     
สวนราชการ 
  (9) ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ใหสามารถ
ทํางานไดปกติ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ เปนไปอยางสะดวก ราบรื่น 
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  (10) ชวยตรวจสอบ สืบคน และรวบรวมขอมูลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขาขาย     
ไมเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความม่ันคง
ปลอดภัยของขอมูลและระบบ 

2. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ          

สวนราชการ หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหนวยงานหรือสวนราชการ  

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
 (1) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพ่ือใหผูใชสามารถใชงานคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง

อยางมีประสิทธิภาพ 
 (2) ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานท่ีพัฒนาแกเจาหนาท่ี

ผูใชงาน เพ่ือสรางความรูความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร 
 (3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูใชเม่ือมีปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 

เพ่ือใหผูใชสามารถแกไขและใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
ทางคอมพิวเตอร 
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    
 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  

1. แนวโนมเทคโนโลยีสําหรับรัฐบาลดิจิทัล 
2. หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. การวิเคราะห ออกแบบ การพัฒนา การดูแล การบํารุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยของระบบ

การบริหารจัดการฐานขอมูล (Database Management Systems) ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) ระบบการสื่อสารขอมูล (Data Communication System) ระบบ Mobile Application 
ตามมาตรฐานสากล หรือแนวทางการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรตามมาตรฐานสากล 

5. การออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
6. หลักการออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) 
7. การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 
8. การนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการบริหารจัดการหรือใหบริการประชาชน 
9. การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Deep Learning) 
10.  การบริหารจัดการความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี ๑5  
 

ตําแหนงนักวิชาการจัดหาท่ีดินปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานการจัดหาท่ีดิน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้             

    
 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจสอบหลักฐานท่ีดินเพ่ือจําแนกประเภทท่ีดิน ไดแก ท่ีดินมีเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน ท่ีดินมีเอกสารสิทธิตามกฎหมายอ่ืนๆ แตหามโอน และท่ีดินของรัฐ (ท่ีดินสงวนหวงหามของทาง
ราชการ) เพ่ือวินิจฉัยขอกฎหมายเบื้องตนสําหรับวางแนวทางปฏิบัติในการจัดหาท่ีดินแตละประเภทของ
เอกสารสิทธิตามข้ันตอนของกฎหมาย   
  (๒) สอบสวนสิทธิ หรือพิสูจนสอบสวนสิทธิ ท่ีดินและทรัพยสิน ใหคําแนะนําเจาของท่ีดินในขอ
กฎหมายเก่ียวกับสิทธิ การสืบสิทธิท่ีดิน และไกลเกลี่ยขอพิพาทเก่ียวกับท่ีดิน เพ่ือใหไดขอยุติผูทรงสิทธิท่ีดิน
และทรัพยสินถูกตองตามความเปนจริงและตามกฎหมาย    
  (๓) ตรวจสอบ จัดทํานิติกรรมทางการปกครอง หรือปฏิบัติตามข้ันตอนในการบังคับใชกฎหมาย
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดิน 
   (๔) พิจารณา ตรวจสอบ ขอรองเรียนและเสนอตอบชี้แจงขอรองเรียนตอผูรองและผูเก่ียวของ 
เพ่ือแกปญหาและสรางความเขาใจเก่ียวกับงานจัดหาท่ีดินแกผูรองเรียนและผูท่ีเก่ียวของ 
 
 ๒. ดานการวางแผน   
  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ        
สวนราชการหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน    
  (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 ๔. ดานการบริการ  
  (๑) ใหคําปรึกษาทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับงานดานการจัดหาท่ีดินใหแกหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานดานจัดหาท่ีดิน 
  (๒) ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัย ปญหาขอกฎหมายและปญหาขอเท็จจริง      
เพ่ือชวยเหลือเจาของท่ีดิน ใหการดําเนินงานจัดหาท่ีดินบรรลุผลสําเร็จดวยความถูกตองเรียบรอยและ        
เปนท่ีพอใจแกเจาของท่ีดินผูรับบริการ 
  (๓) ถายทอดความรูหรือเทคโนโลยีแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ผูรวมงานและบุคคลภายนอก 
เพ่ือเพ่ิมความรู และทักษะการปฏิบัติงาน 
  (๔) ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรท่ัวไป หรือผูมีสวนไดสวนเสียในขอกฎหมายเบื้องตน   
เพ่ือคุมครองสิทธิของประชาชนและประโยชนของทางราชการ  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชานิติศาสตร 
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  

1. ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการจัดหาท่ีดิน จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและทรัพยสินอยางอ่ืน           
การกําหนดจํานวนเงินคาทดแทนและคาเสียหายอยางอ่ืน การสอบสวนสิทธิ การดําเนินการเก่ียวกับ         
การจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม การประเมินราคาทรัพยสินและสิทธิตาง ๆ  

2. ความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ี ไดแก  
 - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕6๐  
 - พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕62   
 - กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย การจายเงิน 

   คาทดแทน คาชดเชยความเสียหายอยางอ่ืน  
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 - พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม          
 - ประมวลกฎหมายท่ีดิน  
 - ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
 - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  
 - พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

  



- 96 - 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 16  
 

ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

 1. ดานการปฏิบัติการ 
  (1) รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล ตัวเลข หลักฐานการทํา
สัญญา และเอกสารตาง ๆ ทางดานการเงิน การบัญชี เพ่ือใหการตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตองและไดผล
ตรงกับหลักฐานท่ีเกิดข้ึนจริง 
  (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพยสินรวมท้ัง
การบริหารดานอ่ืน ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือดูแลใหการใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด 
มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
  (3) จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอขอตรวจพบและขอเสนอแนะ ใหผูบังคับบัญชา 
รับทราบผลการดําเนินงาน 
  (4) รวมวางระบบการควบคุมภายใน ใหเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล ตลอดจนปรับปรุง 
และรายงานผลการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแบบรายงานตามระเบียบคณะกรรมการ    
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติเพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงตอไป 
 

2. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 

หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 
3. ดานการประสานงาน  
 (1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือ         

สวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ดานการบริการ 
 (1) ฝกอบรม ใหคําปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจ และ

เจาหนาท่ีระดับรองลงมา และตอบขอซักถามและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี พรอมท้ังชวย
แกปญหาขอขัดแยงในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 (2) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเก่ียวกับงานตรวจสอบภายในท่ีตนรับผิดชอบในระดับ
เบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ   
ท่ีเปนประโยชน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทางการพาณิชย ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ หรือ
ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

   ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                            

 1.  ความรูเบื้องตนดานการบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
      การกํากับดูแลกิจการท่ีดี หรือธรรมาภิบาล และการทุจริต 
 2.  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ไดแก  
  - หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ 
       หนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561  
  - หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ 
       หนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561  
  - หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
    สําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562  
  - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
  - พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561  
  - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงินและ 
       การตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 3.  มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผูตรวจสอบภายใน 
 4.  ความรูดานการบริหารจัดการองคกร เชน การวางแผนยุทธศาสตร การบริหารทรัพยากรบุคคล  
      การบริหารโครงการ ฯลฯ 
  5.  ความรูเบื้องตนดานคอมพิวเตอรและการใชงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 17  
 

ตําแหนงนักวิชาการแผนท่ีปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการแผนท่ี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

   โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑) ศึกษาและรวบรวมขอมูลแผนท่ี ภาพถายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และขอมูลเชิงพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
เพ่ือจัดหาหรือเพ่ือเตรียมการคัดเลือกบริเวณท่ีจะทําแผนท่ีและหรือระบบภูมิสารสนเทศ 
  (๒) สํารวจและวางโครงขายสามเหลี่ยมทางอากาศ กําหนดจุดบังคับภาพ รังวัดและคํานวณ
ปรับแกคาพิกัด และบันทึกขอมูลผลการรังวัด เพ่ือใชในการจัดทําแผนท่ีตาง ๆ 
  (๓) จัดทําระวางขยายภาพถายและระวางแผนท่ีภาพถาย การจัดทําแผนท่ี เชิงรหัสดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร และเทคโนโลยีจัดสรางแผนท่ีสมัยใหมตามหลักวิชาการแผนท่ี 
  (๔) อานแปลและตีความภาพถายทางอากาศ และวิเคราะหภาพดาวเทียม เพ่ือการวิเคราะห
จัดทําแผนท่ีใหถูกตองและทันสมัย 
  (๕) นําเขา ตรวจสอบ แกไข รักษาและคนคืนขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
  (๖) ประมวลผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูใชงาน   
  (๗) ดูแล จัดเก็บ บริการ แผนท่ี ภาพถาย และหรือขอมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือใหบริการแก
หนวยงานราชการ เอกชน  และประชาชนท่ัวไปนําไปใชประโยชน 
  (๘) สรุปรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 

หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓. ดานการประสานงาน  
 (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
 (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ   
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๔. ดานการบริการ  
  (๑) ตรวจสอบและเตรียมระวางแผนท่ีและหรือขอมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือทําการจัดสงให
หนวยงานหรือสวนราชการท้ังภายในและภายนอก และใหบริการประชาชน 
  (๒) ชี้แจงและตอบปญหา เก่ียวกับขอมูลดานแผนท่ีและหรือภูมิสารสนเทศ เพ่ือใหความรูความ
เขาใจแกหนวยงานราชการ เอกชน  หรือประชาชนท่ัวไป 
  (๓) ใหบริการแผนท่ี และหรือขอมูลภูมิสารสนเทศ แกหนวยราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป   
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  
ทางภูมิศาสตร ทางภูมิศาสตรแผนท่ี ทางภูมิศาสตรกายภาพ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือทางธรณีวิทยา  
  

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  

 ความรูเก่ียวกับวิชาการแผนท่ี ไดแก แผนท่ี ระบบพิกัดทางแผนท่ี ภาพถายทางอากาศ ภาพถาย
ดาวเทียม ขอมูลไลดาร ขอมูลความสูงของภูมิประเทศ ขอมูลรูปแปลงท่ีดิน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร เครื่องมือ-สํารวจ GNSS ขอมูลสถิติตาง ๆ การวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีและแนวบิน
เพ่ือการจัดทําภาพถายทางอากาศ Ortho การสํารวจรังวัด เพ่ือสรางหมุดหลักฐานทางแผนท่ี การวางโครงขาย
สามเหลี่ยมทางอากาศ การกําหนดจุดบังคับภาพ และการปรับแกความคลาดเคลื่อน การอาน แปล และ
ตีความจากแผนท่ี และภาพถาย Ortho เพ่ือการจัดทําแผนท่ีกายภาพ แผนท่ีเฉพาะเรื่อง ตามองคประกอบของ
แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ เพ่ือประยุกตใชของหนวยงานและใหบริการแกหนวยงานกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบตาง ๆ 
เชน รูปแบบกระดาษ และรูปแบบออนไลน ตลอดจน การออกแบบโครงสรางฐานขอมูล  ในระบบสารสนเทศ-
ภูมิศาสตร (Geodatabase Design) และคําอธิบายขอมูล (Metadata) 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 18 
 

ตําแหนงนักวิชาการศูนยเยาวชนปฏิบัติการ (ผูนํากิจกรรมคหกรรมศาสตร) 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน  
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานศูนยเยาวชน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑)  ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนท่ีเปนสมาชิกศูนยเยาวชน เชน กิจกรรมดาน
พลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป หองสมุด คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม  
และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน เพ่ือใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 (๒)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับการพัฒนาเยาวชน เพ่ือจัดทําแผนงาน และโครงการดานตาง ๆ 
ใหสามารถตอบสนองความตองการของเยาวชน และสอดคลองกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

 (๓)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดานการพัฒนาเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนมีศักยภาพในการเปนผูนํา 
 (๔)  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับเยาวชนเพ่ือกําหนด

นโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทาง หรือ วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงงานศูนยเยาวชน 
 (๕)  ฝกอบรมงานวิชาการศูนยเยาวชน แกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  

ท่ีถูกตองในการปฏิบัติงาน 
 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนปฏิบัติการของหนวยงานหรือสวนราชการ  

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 

๓. ดานการประสานงาน  
(๑)  ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(๒)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ     

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๔. ดานการบริการ  
(๑)  ใหคําแนะนํา เก่ียวกับงานศูนยเยาวชน แกหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ หรือบุคคล

ท่ีสนใจ เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน   
 (๒)  เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานศูนยเยาวชน เพ่ือใหบริการ
แกหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ หรือบุคคลท่ีสนใจ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ทางอาหารและโภชนาการ 

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                        

ทดสอบความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางวิชาการศูนยเยาวชน เชน ความรูดานวิชาการ การศึกษา 
วิเคราะห วิจัย การจัดโครงการฝกอบรมดานวิชาชีพ การสงเสริมเยาวชนใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน      
จัดกิจกรรมการสอนเพ่ือจูงใจเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เปนตน ดานกิจกรรมคหกรรมศาสตร เชน 
งานประดิษฐ หัตถกรรม งานดอกไม ใบตอง แกะสลัก อาหารและโภชนาการ งานผา เปนตน  
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 19  
 

ตําแหนงนักวิชาการศูนยเยาวชนปฏิบัติการ (ผูนํากิจกรรมพลศึกษา) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน  
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานศูนยเยาวชน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑)  ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนท่ีเปนสมาชิกศูนยเยาวชน เชน กิจกรรมดาน 
พลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป หองสมุด คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม  
และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน เพ่ือใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

(๒)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับการพัฒนาเยาวชน เพ่ือจัดทําแผนงาน และโครงการดานตาง ๆ 
ใหสามารถตอบสนองความตองการของเยาวชน และสอดคลองกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

(๓)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดานการพัฒนาเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนมีศักยภาพในการเปนผูนํา 
(๔)  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับเยาวชนเพ่ือกําหนด

นโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทาง หรือ วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงงานศูนยเยาวชน 
(๕)  ฝกอบรมงานวิชาการศูนยเยาวชน แกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ   

ท่ีถูกตองในการปฏิบัติงาน 
๒. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนปฏิบัติการของหนวยงานหรือสวนราชการ  
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓. ดานการประสานงาน  
(๑)  ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(๒)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ      

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. ดานการบริการ  
 (๑)  ใหคําแนะนํา เก่ียวกับงานศูนยเยาวชน แกหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ หรือ

บุคคลท่ีสนใจ เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน   
 (๒)  เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานศูนยเยาวชน เพ่ือใหบริการ 

แกหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ หรือบุคคลท่ีสนใจ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร          
สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต ทางพลศึกษา หรือทางวิทยาศาสตรการกีฬา   
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

   ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 

๑.  การสอบขอเขียน (1๐๐ คะแนน) 

 ทดสอบความรูเก่ียวกับการดําเนินงานศูนยเยาวชนดานกิจกรรมพลศึกษา เชน การจัดกิจกรรม-    
พลศึกษา กีฬาและนันทนาการ วิธีการจัดการเรียนการสอน การฝกซอมและการแขงขันกีฬา การตัดสินกีฬา 
การบาดเจ็บทางกีฬา การปฐมพยาบาล การจัดคายพักแรม การจัดและนําเกมส เพลง เปนตน การศึกษา
วิเคราะห วิจัย สํารวจขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับกลุมเปาหมายผูใชบริการและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ประชาสัมพันธ และระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการดําเนินงานของศูนยเยาวชนและศูนยสงเสริมกีฬา 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

๒.  การสอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 

 ผูท่ีสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป และเขาสอบขอเขียนภาคความรูความสามารถท่ีใช
เฉพาะตําแหนงในขอ 1. กอน จึงมีสิทธิเขาทดสอบปฏิบัติเก่ียวกับทักษะการเปนผูนํากิจกรรมทางดานกีฬา 
และนันทนาการ ดังนี้   
       2.1  วิ่ง 1,200 เมตร (ชาย) ใชเวลา 5 นาที (25 คะแนน) 
  วิ่ง 800 เมตร (หญิง) ใชเวลา 3 นาที 30 วินาที (25 คะแนน) 
       2.2  วายน้ํา 50 เมตร (ชาย) ใชเวลา 45 วินาที (25 คะแนน) 
  วายน้ํา 50 เมตร (หญิง) ใชเวลา 50 วินาที (25 คะแนน) 
     2.3  สาธิตการนํากิจกรรมนันทนาการ เกมส เพลง ใชเวลา 10 นาที (25 คะแนน) 
 ๒.๔ สาธิตทักษะการสอนกีฬา ใชเวลา 10 นาที (25 คะแนน) 
 

 
 

  



- 104 - 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
 

                                                                                                            ตําแหนงท่ี 20  
 

ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิชาการสาธารณสุข ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน     
ตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนท่ีไมซับซอน 
เก่ียวกับงานดานสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ 
และการฟนฟูสุขภาพ เปนตน รวมท้ังการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพพัฒนาระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือชวยในการเสริมสรางระบบ  
การสาธารณสุขท่ีดี  
  (๒) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ        
ดานสาธารณสุขเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
  (๓) ติ ดตามผลการ ศึกษา วิ เคราะห  และวิ จั ย งานด านสาธารณสุข  เ พ่ือนํ ามาใช                  
ในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ  
  (๔) รวมพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานดานสาธารณสุข  และระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภู มิปญญา เ ก่ียวกับ                 
งานดานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ เพ่ือใหประชาชน มีความรู สามารถ ปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
  (๕) ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝาระวังโรค 
รักษาเบื้องตน และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณท่ีพรอมใชงาน เพ่ือพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
  (๖) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลของผูปวย กลุมเสี่ยง 
บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
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  (๗) ใหบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องตน สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผูปวย ผูสัมผัส 
เพ่ือการเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังสงเสริมสุขภาพ และฟนฟูสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพท่ีดี 
  (๘) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมาย เก่ียวกับการแพทย
และสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดาน บริการและผลิตภัณฑสุขภาพ   
 
 ๒. ดานการวางแผน 
  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 
หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 
  (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ     
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔. ดานการบริการ 
  (๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ใหมีคุณภาพและเหมาะแกการนําไปใชงาน
อยูเสมอ รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพ่ือใหการบริการดังกลาว
เปนไปอยางราบรื่น  
  (๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแกบุคคลภายในหนวยงานหรือ
สวนราชการ เพ่ือเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
  (๓) ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสาร สื่อ เผยแพรในรูปแบบ
ตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูและความเขาใจในระดับตาง ๆ ในงานดานสาธารณสุข 
  (๔) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร เพ่ือใหเปนบุคลากร         
ท่ีมีความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๕) นิ เทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุง เทพมหานคร           
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง     
ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร-
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเทคนิค-
การแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
การแพทยแผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  
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หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง    

           ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                                                                                           

๑.  ความรูเก่ียวกับงานวิชาการสาธารณสุข ไดแก การวางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม 
ขอมูลทางวิชาการเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรคและภัยคุกคามสุขภาพ 
การฟนฟูสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องตน การชวยฟนคืนชีพ (CPR) การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพและการพัฒนางาน การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องตน การจัดทํา
แผนงานโครงการดานสาธารณสุข การนิเทศ ติดตามประเมินผล การบริการคัดกรองตรวจวินิจฉัยการรักษาเบื้องตน 
การสอบสวนโรคติดตามผูปวยผูสัมผัสโรค การจัดทําเอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ การจัดทํา
ฐานขอมูลสาธารณสุขเพ่ือสรางความเขาใจในการมีสวนรวมของประชาชน  
 2.  กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข ไดแก 
   - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
      - พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
   - พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
                   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   - พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   
            พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   - พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
                  - พระราชบัญญัติปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภวัยรุน พ.ศ. 2559 
      - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551   
   - พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   - พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562  
   - พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 
   - พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 
     - พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
           3.  ความรูเก่ียวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน   
                ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว และสิทธิผูปวย 
                                                                                          .           
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 21 
 

ตําแหนงวิศวกรเคร่ืองกลปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเครื่องกล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้   
๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) วางโครงการ ออกแบบ คํานวณ ควบคุมการสรางหรือการผลิต อํานวยการใช กําหนด
มาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซอมบํารุง เก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือใหเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  (๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือใหงานมีคุณภาพและมี 
มาตรฐานท่ีดี 
  (๓) รวบรวม วิเคราะห และสรุปขอมูลเก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือใหงานมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพท่ีดี 
  (๔) จัดทําขอกําหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) เก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน 
 ๒. ดานการวางแผน 
     วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ        
สวนราชการ หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 ๓. ดานการประสานงาน 
  (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
 เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ  
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๔. ดานการบริการ 
     (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องตนแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
     (๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร   
ทางวิศวกรรมเครื่องกล และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)                                                                                               

การวางแผน การออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมเครื่องกล การประเมินคาของงาน การติดตั้ง
ทดลอง ดูแลบํารุงรักษาเก่ียวกับงานดานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิจัย พัฒนาและปรับปรุงงานวิศวกรรม 
เครื่องกล การจัดทําขอกําหนด รายละเอียดของพัสดุ อุปกรณ สําหรับจัดหามาใชงาน การจัดเก็บขอมูล
เบื้องตน สถิติ การจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล การใหคําปรึกษา
แนะนําท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีกับผูรับบริการ หรือประชาชนท่ัวไป และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ท่ีกําหนดกฎของความปลอดภัย เปนตน 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 
                                                                                                                       

ตําแหนงท่ี 22 
 

ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
  (๑) สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห วิจัย ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน
กอสราง งานบํารุง งานบูรณะซอมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหเปนไปตามหลักวิชาการ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  (๒) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสราง สภาพการใชงานของอาคารหรือโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือให
เกิดความปลอดภัย 
  (๓) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสํารวจ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดรูปแบบแผนท่ี
ตาง ๆ ท่ีถูกตอง 
  (๔) ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ท่ีเก่ียวของกับ
วิศวกรรมโยธา และโครงสรางพ้ืนฐาน 
  (๕) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ท่ีใชในงานดานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหมี
ความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
  (๖) ตรวจสอบสัญญากอสราง  บํารุง  บูรณะซอมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึงการแกไข
สัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหงานมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนด 

 ๒. ดานการวางแผน 
  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 
หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 ๓. ดานการประสานงาน 
  (๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ  
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 ๔. ดานการบริการ 
  (๑) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและ
โครงสรางพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหไดขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน รวมท้ังการมีสวนรวม 
  (๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ 
งานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการ 
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร     
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ       
ทางวิศวกรรมโครงสราง และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน)                                                                                               

   การออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมโยธา งานศึกษาวางแผนและการวางโครงการกอสราง      
งานสํารวจเพ่ือการกอสราง การทดสอบวิเคราะหวิจัยวัสดุทางวิศวกรรม การประมาณราคา การควบคุมงาน
กอสราง งานบํารุงรักษาบูรณะซอมแซม งานอํานวยความปลอดภัยในการกอสราง งานผังเมืองท่ีเก่ียวของกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน งานดานขนสงและจราจร งานดานสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับงาน
วิศวกรรมโยธา งานกฎหมายควบคุมอาคารเพ่ือใหเปนไปตามหลักวิชาการ การใหคําปรึกษา แนะนําหรือ
ตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา และโครงสรางพ้ืนฐานแกหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕๖3 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
 

                                                                                                ตําแหนงท่ี 23 
 

ตําแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับสถาปตยกรรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ดานการปฏิบัติการ  
  (1) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพ่ือการกําหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปตยกรรมหลัก 
รวมท้ังการออกแบบวางผังเมืองประเภทตาง ๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง 
  (2) จัดทําแบบ งานปรับปรุงซอมแซมและตอเติม รวมถึงงานอนุรักษ ทางสถาปตยกรรมหลัก 
จัดทํางบประมาณ ราคาคากอสราง เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการพ้ืนท่ีใชสอยของหนวยงานหรือสวนราชการ 
และใหไดสถาปตยกรรมท่ีมีความเหมาะสม ประหยัด สอดคลองตามขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
  (3) ออกแบบวางผังสภาพแวดลอมทางกายภาพของพ้ืนท่ี กลุมอาคาร ชุมชนและเมือง รวมท้ัง
การจัดรูปท่ีดิน เพ่ือใหชุมชนนาอยูและมีสภาพแวดลอมท่ีดี 
  (4) ควบคุมการกอสราง ปรับปรุงซอมแซมและตอเติม รวมถึงงานอนุรักษทางสถาปตยกรรมหลัก 
เพ่ือใหเปนไปตามรูปแบบและรายการท่ีกําหนด 
  (5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ขอมูล จัดทําคูมือ เกณฑ มาตรฐาน แนวทาง เพ่ือพัฒนาองคความรู 
และการออกแบบทางสถาปตยกรรมหลัก 

 2. ดานการวางแผน 
  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ 
หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
  (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ  
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 4.  ดานการบริการ 
  (1) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาชี้แจงและแกไขปญหาเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหนาท่ี 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง 
  (2) จัดเก็บขอมูล และสถิติเบื้องตน เพ่ือปรับปรุงหรือจัดทําฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ       
ท่ีเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม และหรือ งานอนุรักษ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานหรือ 
สวนราชการ และใชประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรฐานตาง ๆ  
  (3) ตรวจสอบความถูกตองของแบบดานสถาปตยกรรมหลักเบื้องตน ซ่ึงจัดทําโดยเอกชน 
หนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานของหนวยงานหรือสวนราชการ 
  (4)   ใหความรูดานวิชาการทางสถาปตยกรรมระดับตนทุกสาขาแกบุคคลท่ัวไป หนวยงานหรือ
สวนราชการตาง ๆ  
  (5) รวมเปนกรรมการตรวจการจางท่ีเก่ียวของกับงานสถาปตยกรรมหลัก เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑท่ีกําหนด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

 ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 
 1. การออกแบบอาคารทางสถาปตยกรรมหลัก การตกแตงภายใน การจัดองคประกอบของสวน 
การจัดพ้ืนท่ีประโยชนใชสอยภายในอาคาร การปรับปรุงซอมแซม และดัดแปลงอาคารใหตรงกับความตองการ
ของหนวยงาน และสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 2. การออกแบบวางผังเมือง การพัฒนาเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน และสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 3. เทคโนโลยีการกอสราง การเลือกใชวัสดุ การประมาณราคา และจัดทํางบประมาณ เพ่ือให
สอดคลองตามเจตนารมณของหนวยงาน และความตองการของผูใชอาคาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 
คุมคา ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 4. การควบคุมงานกอสรางอาคาร การปรับปรุงซอมแซมและดัดแปลงอาคาร เพ่ือใหเปนไปตาม
รูปแบบ และรายการท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงหลักวิศวกรรม และความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 
 5. การตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบสถาปตยกรรมหลักเบื้องตนใหเปนไปตามกฎหมาย       
ท่ีเก่ียวของ 
 6. ความรูดานเทคโนโลยีการออกแบบ เพ่ือนําเสนอผลงาน 
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