
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ ๊

เรื่อง    การสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
………………………………………… 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ๊ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะด าเนินการ

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปี พ.ศ. 2558 – 

2560)  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) มาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด แหง่พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

แมฮ่่องสอน เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๕8 ในการประชุม 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแมฮ่่องสอน ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 

ประกอบกับมตคิณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแมฮ่่องสอน ในการประชุมครั้งที่ 6/2558  

เมื่อวันที ่13 กรกฎาคม 2558 จึงประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  

จ านวน 5 ต าแหน่ง 5 อัตรา ดังต่อไปนี ้

   ๑. ต าแหน่งและจ านวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง 

  ๑.1  ต าแหน่งสายงานที่เริ่มตน้จากระดับ   ๒    จ านวน  2  ต าแหน่ง  

   ๑.1.๑ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน  ๑  อัตรา 

   ๑.1.๒ ต าแหน่ง นายชา่งโยธา    จ านวน  ๑  อัตรา 

  ๑.2  ต าแหน่งสายงานที่เริ่มตน้จากระดับ   3    จ านวน  3  ต าแหน่ง  

   ๑.2.๑ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน     จ านวน  ๑  อัตรา 

   1.2.2 ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา   จ านวน  1  อัตรา 

   1.2.3 ต าแหน่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี   จ านวน  1  อัตรา 
 

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามที่ระบุ ไว้ใน เอกสาร ภาคผนวก ก.  

แนบท้ายประกาศนี้ 

๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ 

  ๓.๑ ผูส้มัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  

/(3) เป็นผู้เลื่อมใส..... 
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(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมอืง 

(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ดังนี้ 

  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอ่ หรอืในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

      (จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  

ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรอืกฎหมายอื่น 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมอืง 

(๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดอาญา เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ                                                                                  

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรอืปลดออก เพราะกระท าผดิวินัยตามมาตรฐาน

ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรอืตามกฎหมายอื่น 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรอืตามกฎหมายอื่น 

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

(๑๕) พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ 

ทั้งนี ้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝา่ยบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ 

และตามข้อความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 ๓.๒. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัคร แนบท้ายประกาศนี้  ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร  คือ วันพุธ ที่ 26 เดือน สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕8 
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๔. อัตราเงนิเดือนที่จะได้รับ 

  ผูส้อบแขง่ขันได้ที่ได้รับการบรรจุแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่จะได้รับเงินเดือนดังนี้ 

๔.1 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ 

  ๔.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๒ ปี  ต่อจาก

ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดอืน 10,880 บาท หรอืตามที่ ก.อบต. ก าหนด 

  ๔.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๓ ปี  ต่อจาก

ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรอืเทียบเท่า อัตราเงินเดอืน  11,510 บาท หรอืตามที่ ก.อบต. ก าหนด 

๔.2 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 

๔.2.๑ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรอืเทียบเท่า อัตราเงนิเดือน  15,060  บาท หรอืตามที่ ก.อบต. ก าหนด 

 ๕. การรับสมัครสอบ 

   ๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  

อาคารอเนกประสงค์บ้านเปียงหลวง ต าบลแม่กิ๊ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8  ถึงวันที่ 26 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕8  ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบ

รายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-5362-2250 หรอื www.maeki-khunyuam.org 

   ๕.๒  ค่าธรรมเนียมสอบ 

    ผูส้มัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ  ต าแหน่งละ ๓๐๐ บาท 

        ๕.๓  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ 

(๑) หนังสือรับรองจากโรงเรียน/สภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรอืส าเนาใบ      

ประกาศนยีบัตร/ปริญญาบัตร ฉบับจรงิ จ านวน ๑ ฉบับ 

(๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย จ านวน ๑ ฉบับ 

(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๓ X ๔ ซม. ถ่ายครั้ง

เดียวกันมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 

(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 

(๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจรงิ  จ านวน ๑ ฉบับ 

(๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึง

วันที่สมัคร ฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 

(๗) หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ,พนักงาน

ส่วนท้องถิน่) 

(๘)  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลีย่นชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบยีนสมรส ฯลฯ พร้อมส าเนา จ านวน 

๑ ฉบบั 

/(9) ผูส้มัครต้อง...... 
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(๙) ผู้สมัครต้องรับรองว่ า ตนเองเป็นผู้ มี คุณสมบัติ ทั่ วไปตรงตามประกาศ 

รับสมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในการรับสมัคร

สอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับ การบรรจุ

และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแขง่ขันได้ 

ทั้งน้ี ในส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนา

ถูกต้องและลงชื่อ วันท่ี ก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร 

 ๖. เงื่อนไขการรับสมัคร 

   ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ของผู้มีสิทธิ สมัครสอบ ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร (หรอืปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบ

เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศกึษานั้นเป็นเกณฑ์ 

                    ๖.2 ผูส้มัครสอบจะต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผูม้ีคุณสมบัติ

ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด

ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

       ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ  หรือคุณวุฒิ

การศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม

ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบครั้งนี้

เป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้นต้ังแตต่้น และจะไม่คืนคา่ธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  ๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ๊ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และก าหนดวัน 

เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้

เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)   ในวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8   ณ  ศูนย์ประสานงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมก่ิ๊  

 

 

 

 

 

 

 

 

/8.หลักสูตร...... 
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 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ   

 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะ

มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการ

สอบ ตามเอกสาร ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้  

 ๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน                     

     ผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 ๑๐. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้        

   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง(ภาค ค.)มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค 

ค.)เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่

ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้

คะแนนความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน

ล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ทั้งนี้ พิจารณาจาก

เอกสาร ในการสมัครสอบ       

 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันแบบ

เดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหมแ่ล้ว บัญชผีูส้อบแขง่ขันได้ครั้งนีเ้ป็นอันยกเลิก 

 ๑๑. เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง         

   ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชี 

ผูส้อบแข่งขันได้ ตามอัตราว่าง โดยผูท้ี่ได้รับการบรรจุแต่งตัง้ตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ให้ องค์การบริหารส่วนต าบล

แม่กิ๊ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้ง โดยห้ามโอน (ย้าย) ไปหน่วยงานหรือส่วนราชการ

อื่นทุกกรณี ยกเว้นลาออกจากราชการ 

      ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ๊ จะด าเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 

ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมี

พฤติการณ์ในท านองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ  

   ประกาศ   ณ   วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕8 

                                                           

 

                                                           (นายอุดม  ก่อนแสงวิจิตร) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมก่ิ๊ 

               ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสว่นต าบล 
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่กิ ๊

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ ๊

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

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ 2  รหัสต าแหน่ง  201 
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรอืตามค าสั่งหรือ

แบบหรอืแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น  

การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ  

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ การท าทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐาน

และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิคหรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีท้างบัญชี เลขานุการ  

เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงนิ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ

วศิวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสรา้ง ช่างเครื่องกล 

หรอืทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่นีไ้ด้ หรอื 

2. ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ้ทางบัญชี เลขานุการ   

เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 

วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่าง

เครื่องกล หรอืทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรูใ้นงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

2. มีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใชใ้นการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

3. มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความละเอียดแม่นย า 

6. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบ 

ภาคผนวก ก. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ ๊

รายละเอียดเกีย่วกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ ๊

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

ชื่อต าแหน่ง นายช่างโยธา   ระดับ  2  รหัสต าแหน่ง  202 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่ง 

หรือแบบหรือแนวทางปฏบิัตทิี่มีอยู่อย่างกวา้ง ๆ และปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมายเช่น 

การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้าน

ช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ า อาคาร อุโม งค์ เขื่อน 

อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นตน้ ปฏบิัติงานส ารวจตา่ง 

ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพื่อการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ

ของดิน ส ารวจหาข้อมูลการจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ 

ค านวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้

มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม

โยธา เทคนิควิศวกรรมส ารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่าง

โยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม

โยธา เทคนิควิศวกรรมส ารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่าง

โยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มคีวามรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2.  มคีวามรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

     กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในกาปฏิบัตงิานในหน้าที่ 

2. มคีวามรู้ความสามารถในการปฏบิัตงิานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่      

การปฏบิัตงิานในหนา้ที่ 

4. มคีวามรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัตงิานในหนา้ที่ 

5. มคีวามสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธกีารปฏบิัตงิานที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบ 

6. มคีวามสามารถในการปฏบิัตหินา้ที่ดว้ยความละเอียดแมน่ย า 

ภาคผนวก ก. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่กิ ๊

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ ๊

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

ชื่อต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  ระดับ  3  รหัสต าแหน่ง  301 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน 

ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่น  

เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ  

ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมท างานพัฒนากับประชาชน

ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและ   ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการ

พัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านีทุ้กสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรอื ก.อบต.

รับรอง หรือ 

๒. ได้รบัประกาศนยีบัตรช้ันสูงบัณฑติอาสาสมัคร  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

๒. มีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และ

กฎหมาย กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใชใ้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณป์ัจจุบันในด้านการเมอืง เศรษฐกิจและสังคม      

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4.  มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

5.  มีความสามารถในการศกึษา หาข้อมูล วเิคราะหป์ัญหาและสรุปเหตุผล 

      

ภาคผนวก ก. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่กิ ๊

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ ๊

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

ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา   ระดับ  3  รหัสต าแหน่ง  302 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานช้ันต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานสังคม

สงเคราะห์ ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชดิและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

เป็นเจ้าหน้าที่ ช้ันต้น ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร  การสร้างและพัฒนา

หลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนาหนังสือและ

แบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้

การให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็นสรุปรายงาน และ

เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา และส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาติดตาม ประเมินผลด าเนินการและแกไ้ขปัญหาขัดข้อง

ต่างๆ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวเิคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ 

ตลอดจนแนวทางการพิจารณาเรื่องต่างๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาและน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ

รองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ

แต่งตั้ง เข้ารว่มประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่จัดท า

แผนและระบบสารสนเทศงานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน 

งานบรหิารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒปิรญิญาตร ีหรอืเทียบได้ไม่ต่ ากวา่นีท้างการศึกษา หรอืสาขาวิชาศึกษาศาสตร ์หรอืคุณวุฒอิื่นที่ 

ก.ท.รับรองให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งนี้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

1. มีความรู ้ความเข้าใจในวิชาการศึกษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที่  

2. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคับอื่นที่ใชใ้นการปฏิบัติงานในหน้าที่  

3. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกับเหตกุารณป์ัจจุบันในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ 

ประเทศไทย  

4. มีความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบัติในหน้าที่  

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 

ภาคผนวก ก. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่กิ๊ 

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ ๊

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

ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ  3  รหัสต าแหน่ง  303 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงนิและบัญชี  ภายใต้การก ากับตรวจสอบใกล้ชิด  และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 เป็นเจ้าหน้าที่ ช้ันต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติ

หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  เช่น  จัดท าฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายใน

หมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  

จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของประจ าเดือน  จัดท าประมาณการ  รายได้รายจ่าย

ประจ าปี  พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน  ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  วเิคราะห ์ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ได้รับปริญญาตรี หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีท้างบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือ

ทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

1. มีความรูค้วามสามารถในวิชาการเงินและบัญชอีย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

หนา้ที่ 

2. มีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย  ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใชใ้นการปฏิบัติงานใน

หนา้ที่ 

3. มีความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมอืง  เศรษฐกิจ  และสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วเิคราะหป์ัญหาและสรุปเหตุผล 

ภาคผนวก ก. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่กิ ๊

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

ตามประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลแมก่ิ๊ 

ก.   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

      ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยข้อสอบปรนัย 

            ๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ) 

           ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือ

จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 

เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ

สมมุตฐิาน หรอืให้ศกึษาวิเคราะหแ์ละสรุปเหตุผลอย่างอื่น  

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความ หรอืรูปภาพ การคิด

วิเคราะห ์การหาข้อยุติ หรอืข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรอืแบบจ าลองต่างๆ  

๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ) 

ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจาก

ข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยค

หรือข้อความสั้นๆ การอ่านและการท าความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบ

ค าถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย ทดสอบ

ความสามารถในการเลือกใช้ค าหรอืกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ 

    ๓. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ทดสอบความรูใ้นเรื่องต่อไปนี้ 

(๑) รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕50 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

(๒) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

(๓) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

(๕) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(๗) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ 

(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหาร 

ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

ภาคผนวก ข. 



-12- 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐) 

          ทดสอบความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ดังนี ้ 
  

ล าดับ ต าแหน่ง ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 

1. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ และงานอื่น    

    ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตอ่การปฏิบัติหน้าที่ 

๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆที่ใชใ้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 

    - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗    

       และที่แก้ไข  เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

    - พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

    - พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

    - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที่ พ.ศ.2539  

    - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร  

       ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิกจา่ยเงนิ การฝากเงนิ    

       การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

       พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ        

       ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดหาประโยชนใ์นทรัพย์สินของ 

       องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓  

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการตรวจสอบภายในขององค์กร 

       ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

       ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

2. 

 

นายช่างโยธา 2 

 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล      

    พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

5. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

6. พระราชบัญญัติขุดดนิและถมดิน พ.ศ. 2543 

7. ความรูท้างด้านช่าง 
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ล าดับ ต าแหน่ง ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 

3 นักพัฒนาชุมชน 3 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล      

    พ.ศ. 2538 และที่แก้ไข เพิ่มเตมิ 

4. ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2552 

5. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 

4 นักวิชาการศกึษา 3 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการศึกษา  และงานอื่นที่ 

    เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆที่ใชใ้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 

    - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

       และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

    - พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

    - พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

    - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  

    - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร 

       ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   

       ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ   

      ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

       ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

ล าดบั ต าแหน่ง ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 

5 นักวิชาการเงนิและ

บัญชี 3 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ  

    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  

    พ.ศ. 2538 และที่แก้ไข เพิ่มเตมิ 

4. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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5. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

6. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

7. ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

8. ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495  

    และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

9. หลักบัญชเีบือ้งตน้ และการวิเคราะหร์ะบบบัญช ีการเงิน การคลัง 

 

 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐) 

 ประเมินบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้ 

๑. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

     ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึด

หลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 

ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตส านกึต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุง่มั่น การปรับตัวเข้ากับผูร้่วมงาน 

รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน

การปฏิบัติงานในหน้าที ่

 

……………………………………………….. 

 



 

 

 

ใบสมัครสอบแข่งขนั 

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบรหิารส่วนต าบลแมก่ิ ๊

 ด้วยขา้พเจ้าประสงค์จะสมคัรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้าเป็นพนักงานสว่นต าบล 

ต าแหน่ง               รหสัต าแหนง่   

     จึงขอเสนอรายละเอยีดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพจิารณา ดังตอ่ไปน้ี 

๑.  ชื่อและชื่อสกุล (นาย,นาง,นางสาว)      สัญชาต ิ           .  

๒.  อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันท่ี     เดอืน                      พ.ศ.                 (อายุ          ปี             เดอืน) 

     บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี         ออกให ้ณ จังหวัด         หมดอายุวันท่ี         . 

๓.  วุฒกิารศึกษาที่ใชส้มัครสอบ  ปวช.  ปวท./อนุปริญญา  ปวส  ปริญญาตรี สาขาวิชา           . 

     วชิาเอก    ส าเร็จจากสถานศกึษาช่ือ              . 

     เมื่อวันท่ี เดอืน               พ.ศ.            ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม วุฒกิารศึกษาสูงสุดท่ีขา้พเจ้าไดรั้บคือ         . 

     ความรู้ความสามารถพเิศษ                  . 

๔.  อาชีพปัจจุบัน   ลูกจ้างหนว่ยงานรัฐบาล/เอกชน   ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ   ก าลังศกึษาตอ่    อาชีพอื่น. 

๕.  สถานท่ีติดต่อ  บ้านเลขท่ี หมูท่ี่  ตรอก/ซอย  ถนน  ต าบล          . 

     อ าเภอ  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์           . 

๗.  ได้แนบหลักฐานตา่ง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งแล้ว มาพร้อมกับใบสมัครรวม  ฉบับ คือ 

      ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน              ส าเนาทะเบียนบ้าน 

      ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)           ใบรับรองของสถานศกึษา                    ใบรับรองแพทย์ 

      ส าเนาการเปลี่ยนช่ือตัว-ชื่อสกุล (ถ้าม)ี                 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู 

      หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณขี้าราชการ, พนักงานส่วนท้องถิ่น)   อื่นๆ (ระบุ)           . 

 (*หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานตา่งๆ  ไมถู่กตอ้ง หรือไมค่รบถ้วนตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศรับสมัคร ให้ถอืวา่ข้าพเจ้าไมม่สีิทธิสมัครสอบแข่งขันคร้ังนี้) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล หมวดท่ี 

๑ ข้อ ๖  และมคีุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างตน้นี้เป็นความจริงทุกประการ หากไมเ่ป็น

ความจรงิ ข้าพเจ้าจะไมเ่รียกรอ้งสิทธิใดๆ ในภายหลัง ทัง้สิน้ 

                                                                     ลงลายมอืช่ือ     ผู้สมัครสอบ 

                                                                                     (     ) 

                                                                         ยื่นใบสมัครวันท่ี          เดอืน          พ.ศ.2558       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………… 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครสอบแลว้                                   ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน  300  บาท                                                       

ปรากฏว่า                                                                                    (สามร้อยบาทถ้วน) ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน         ไม่ถูกต้อง                             

เนื่องจาก............................................................................                 

...........................................................................................                                   (…………………..................…………………) 

                                                                                                                               ผู้รับเงิน 

                                                                                                       วันท่ี........................................................... 

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

                เจา้หน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

   วันท่ี ........................................................................ 

ภาคผนวก ค. ๑. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครดว้ยลายมือของ
ตนเองและลงลายมือชือ่ต่อเจ้าหน้าทีร่ับสมคัร 
๒. ก่อนย่ืนใบสมัคร จะตอ้งตรวจสอบหลักฐาน
ต่างๆ ให้ครบถ้วนและลูกต้อง พร้อมรับรอง
ส าเนาเอกสารทุกแผ่น 

   


