
 

 

 

 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมค่ะตวน 
เรื่อง    การสอบแข่งขันเพื่อบรรจบุคุคลเปน็พนักงานส่วนต าบล 

………………………………………… 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะด าเนินการสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 – 2560  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) มาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งท่ี             
๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๕๕ ในการประชุม 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน           
พ.ศ.๒๕๕8 ในการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 3/2558  เมื่อวันท่ี 30  
เมษายน  2558  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 
เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม  2558  จึงประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลจ านวน 7 ต าแหน่ง  
7 อัตรา ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ต าแหน่งและจ านวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งต้ัง 
  ๑.๑  ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๑    จ านวน  1  ต าแหน่ง  ดังนี ้
   ๑.๑.๑ ต าแหน่ง ช่างโยธา     จ านวน  1  อัตรา 
  ๑.๒  ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๒    จ านวน  2  ต าแหน่ง  ดังนี ้
   ๑.๒.๑ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๑.๒.๒ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี            จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๓  ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๓    จ านวน  4  ต าแหน่ง  ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๑.๓.๒ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน    จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๑.๓.๓ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๑.๓.๔ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา    จ านวน  ๑  อัตรา 

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในเอกสาร ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ 

  ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

/(๕) ไม่เป็น............ 
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(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน            
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ดังนี้ 

  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการ เป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการ เป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน

ท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                                                                                  
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
(๑๕) พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ท้ังนี้             

ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามข้อความ
ในข้อ ๕ ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 

  ๓.๒. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร              
แนบท้ายประกาศนี้  ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร  คือ วันพุธ ท่ี  26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 

๔. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
  ผู้สอบแข่งขันได้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งจะได้รับเงินเดือนดังนี้ 

๔.๑ ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๑  
  ๔.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,440 บาท หรือตามท่ี ก.อบต. 
ก าหนด 

๔.2 ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๒ 
          ๔.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,880 บาท หรือตามท่ี ก.อบต. ก าหนด 
 

/4.2.2 ประกาศนียบัตร... 
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  ๔.2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๓ ปี  ต่อจากประกาศนียบัตร 
มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  11,510 บาท หรือตามท่ี ก.อบต. ก าหนด 

 

๔.3 ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ 3 
๔.3.๑ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  15,060  บาท หรือตามท่ี ก.อบต. ก าหนด 
4.3.2 ปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ท่ีมีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  15,060  บาท หรือตามท่ี ก.อบต. ก าหนด 
๔.3.3 ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมตอนปลายเฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี อัตราเงินเดือน 15,840 บาท หรือ
ตามท่ี ก.อบต. ก าหนด 
 

  ๕. การรับสมัครสอบ 
   ๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

ให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี  ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้ังแต่วันท่ี 5 - 26 เดือน สิงหาคม                
พ.ศ. ๒๕๕8  ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ท่ี ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
หมายเลขโทรศัพท์   0 5368 7153 
   ๕.๒  ค่าธรรมเนียมสอบ 
   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ  ต าแหน่งละ  ๓๐๐  บาท   
        ๕.๓  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ 

(๑)  หนังสือรับรองจากโรงเรียน/สภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือส าเนาใบประกาศนียบัตร/
ปริญญาบัตร ฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 

(๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๓ X ๔ ซม. ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่

เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
(๖) ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันท่ีสมัคร  

ฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
(๗) หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ,พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
(๘)  หลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
(๙)  ผู้สมัครต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากปรากฏ

ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบราย
นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับ การบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ 

ทั้งนี้ ในส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า   ส าเนาถูกต้องและลงชื่อ 
วันที่ ก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร 

 
 

/๖. เง่ือนไข................. 
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  ๖. เง่ือนไขการรับสมัคร 
   ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ 
สมัครสอบ ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
คือ วันท่ี 26  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8   ท้ังนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร                
(หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
  ๖.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ัง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
      ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว               
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น และจะไม่
คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และก าหนดวัน 
เวลา สถานท่ีสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.)   ในวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8   ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ   
  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านท้ังสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป  รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร                    
ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ 
 ๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน                     
  ผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   
 ๑๐. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้        
  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ             
ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค.)มากกว่า เป็น
ผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค.)เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาค
ความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในล าดับสูงกว่า ท้ังนี้ พิจารณาจากเอกสาร ในการสมัครสอบ       
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันแบบ
เดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 
 

        /๑๑. เงื่อนไข..............      
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 ๑๑. เงื่อนไขการบรรจุแต่งต้ัง         
  ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ตามอัตราว่าง โดยผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันท่ีบรรจุแต่งต้ัง โดยห้ามโอน (ย้าย) ไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นทุกกรณี ยกเว้น
ลาออกจากราชการ 

      ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน จะด าเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในท านอง
เดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเช่ือ  

ประกาศ   ณ   วันท่ี   20  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2558 

                                                      
 
     

 ( นายสุรศักดิ์    ใจค า ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 

ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 ผนวก ก 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 

รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 

************* 
 
ชื่อต าแหน่ง  ช่างโยธา 1     รหัสต าแหน่ง 101 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธาท่ีไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าส่ัง 
หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบ ารุงรักษาด้านช่าง
โยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน 
อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา 
เช่น ส ารวจทางเพื่อการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ส ารวจข้อมูลการจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทาง
อุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ ค านวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ
ส ารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา 
สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นท่ี ก.อบต. ก าหนด     
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมายว่าด้วย 

และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นย า 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 
รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
************* 

ชือ่ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ 2    รหัสต าแหน่ง 201 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การก ากับตรวจสอบ

โดยท่ัวไป  หรือตามค าส่ังหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใด
ด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือเศรษฐกิจและสังคม  
ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดท าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมตาม
ก าหนดเวลาท่ีฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะท่ีช ารุดเส่ือมสภาพและการเบิก จ่ายพัสดุทางช่าง              
การตรวจสอบลงหรือเปล่ียนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารส าคัญของทางราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติ
พนักงานส่วนต าบล  ทะเบียนท่ีเกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม  และงานทะเบี ยนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ                         
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค.   

หรือ  ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง หรือทางอื่นท่ี ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ         
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง หรือทางอื่นท่ี ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย  กฎ   

ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  2.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นย า 
  5.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
 
 
 

 

ผนวก ก 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 
รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
************* 

ชื่อต าแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2          รหัสต าแหน่ง  202 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีภายใตการก ากับตรวจสอบโดยท่ัวไปหรือตามค าส่ัง  

หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เปนเจาหนาท่ีขั้นตนปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากเกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชีตามท่ีไดรับมอบหมาย           

เชน การรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดท างบประมาณประจ าปท าฎีกาเบิกเงินเชน บัญชีเงินสด
ประจ าวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบส าคัญหมวดรายจายตรวจทานงบใบส าคัญท่ีไมมีปญหา 
ท ารายงานการเงินเปนประจ าทุกเดือน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต ่ากวานี้ทางทางบัญชีพาณิชยการเลขานุการ

การบริหารธุรกิจการจัดการท่ัวไปส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไปจะตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 
9 หนวยกิตหรือทางอื่นท่ีก.ท. ก าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทาหรือไมต ่ากวานี้ทางบัญชีพณิชยการเลขานุการ  
การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไปส าหรับทางการบริหารธุรกิจการจัดการท่ัวไปจะตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา
15 หนวยกิตหรือทางอื่นท่ีก.ท.ก าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
2. มีความรูในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาต าบลและ              

องคการบริหารสวนต าบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน

ในหนาท่ี 
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนย า 
6. มีความสามารถในการใหค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผนวก ก 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 

รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 

************* 
 
ชื่อต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓   รหัสต าแหน่ง  301 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปท่ียากพอสมควร โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือค าส่ังอย่างกว้างๆ และอยู่

ภายใต้การก ากับตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่างเช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารงาน
ระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอควรเช่น ร่างโต้ตอบ
หนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุมท ารายงานการประชุม 
รายงานอื่นๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าส่ัง
หัวหน้าส่วนราชการให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทาง อื่นท่ี  

ก.จ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได้  
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานท่ัวไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ

ประเทศไทย 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 

รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 

************* 
 
ชือ่ต าแหนง   นักพัฒนาชุมชน 3  รหัสต าแหน่ง  302 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใตการก ากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติหนาท่ี 

อื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เปนเจาหนาท่ีช้ันตนปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด               

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ส ารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน ด าเนินการและนับสนุนใหมี
การรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูน าทองถิ่น เปนผูน าและเปนท่ีปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน             
ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมท างาน
พัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิดใหค าแนะน าและ ฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการ
พัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนอ านวยความ
สะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและ
จัดท ารายงานตาง ๆ เปนตนและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต ่ากวานี้ทุกสาขาท่ีก.พ. ก.ค. หรือก.อบต.รับรองหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรช้ันสูงบัณฑิตอาสาสมัคร 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาต าบลและองคการบริหารสวนต าบล และกฎหมาย กฎ 

ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
3. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ของประเทศไทย 
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูลวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผนวก ก 

ผนวก ก 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 
รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 

ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
************* 

 
 
ชือ่ต าแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชี 3   รหัสต าแหน่ง  303 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใตการก ากับตรวจสอบใกลชิด และปฏิบัติหนาท่ีอื่น 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เปนเจาหนาท่ีช้ันตนปฏิบัติงานท่ียากพอสมควร เกี่ยวกับการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด           

อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน จัดท าฎีกา ตรวจสอบการต้ังฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตองของ
บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดท ารายงานเงินรายจายตามงบประมาณของประจ าเดือนจัดท า
ประมาณการ รายไดรายจายประจ าปพรอมท้ังจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอ
เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะหประเมินผลและติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายและจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต ่ากวานี้ทางบัญชีพาณิชยศาสตรเศรษฐศาสตรหรือทางอื่นท่ี            

ก.อบต.ก าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงนี้ได 
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต ่ากวานี้ทางบัญชีพาณิชยศาสตรเศรษฐศาสตร หรือทางอื่นท่ี               

ก.อบต.ก าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

1. มีความรูความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย วาดวยสภาต าบลและองคการบริหารสวนต าบล และกฎหมาย               

กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของและท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
3. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ของประเทศไทย 
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 

รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 

************* 
 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ระดับ  3       รหัสต าแหน่ง  304 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานช้ันต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งาน

สังคมสงเคราะห์ ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 เป็นเจ้าหน้าท่ีช้ันต้น ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของ
วิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การ
วางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้การให้หรือจัดบริการ
ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา 
และส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติทางการศึกษาติดตาม ประเมินผลด าเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปล่ียนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาและน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัด นอกจากนั้น ยังท าหน้าท่ีจัดท าแผนและระบบสารสนเทศงานการเจ้าหน้าท่ี งาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่น
ท่ี ก.ท.รับรองให้บรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นท่ี ก.ท.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ 

  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. มีความรู้  ความเข้าใจในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมายจัดต้ังเทศบาล ฏกหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมาย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
 3. มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของ ประเทศไทย  
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าท่ี  

                     5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
 

 
 

ผนวก ก 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ฯ 
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

ตามประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
 
ก.   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยข้อสอบปรนัย 
            ๑.   วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ) 
           ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ
หรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือ
ความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น  
           ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของค า ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การ
หาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่างๆ 

๒.   วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ) 
  ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความส้ันๆ หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความส้ันๆ การอ่านและการท า
ความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถามท่ีตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ท้ังนี้ รวมถึงการ
สรุปความและตีความด้วย ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
และการเรียงความ 
    ๓.  วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
(๒) พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
(๓) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(๔)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(๕) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
(๗) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพือ่ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 

ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐) 
          ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ดังนี ้ 
ล าดับ ต าแหน่ง ความรอบรู้และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 

1. ช่างโยธา 1 
 

๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านโยธาและงานอื่น ๆ อย่าง
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- กฏกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 
- ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคการ
ก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง 
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง 
- ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี 

2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านธุรการ และงานอื่น ๆ อย่าง
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ดังนี ้
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(การบันทึก) 

3. เจ้าพนักงานการเงิน 
     และบัญชี 2 

๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และงาน
อื่น ๆ อย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ดังนี ้
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
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ล าดับ ต าแหน่ง ความรอบรู้และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 
4. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 3 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักบริหารงานท่ัวไป ได้แก่ 

- การบริหารทรัพยากรบุคลเบ้ืองต้น 
- การบริหารงบประมาณ การบัญชีเบ้ืองต้น 
- การบริหารงานการประชุมเบ้ืองต้น 
- การจัดระบบงาน 
- การจัดการประชุม 
- การท ารายงานการติดตาม การสรุป 
- การรวบรวมข้อมูล 
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ 
- หลักการเขียนหนังสือราชการ 
- หลักการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การท าแผนงานและโครงการ            
การบริหารแผนปฏิบัติราชการ 
- หลักการประสานงาน การท างานเป็นทีม 
๓. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ดังนี ้
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539  
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

5. นักพัฒนาชุมชน 3 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน 
และด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี   
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ดังนี ้
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
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ล าดับ ต าแหน่ง ความรอบรู้และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี           
พ.ศ. 2538 

6. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และงาน
อื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ดังนี ้
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 
- พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
- ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 

7. นักวิชาการศึกษา 3 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการศึกษา  และงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ดังนี ้
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐) 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี โดยวิธีดังนี้ 

๑. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
     ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการท างาน การสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตส านึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 
……………………………………………….. 

 

ล าดับ ต าแหน่ง ความรอบรู้และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 
   - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
 



 

 

๑. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของ
ตนเองและลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
๒. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 
ให้ครบถ้วนและลูกต้อง พร้อมรับรองส าเนาเอกสาร
ทุกแผ่น 

  
 

 ใบสมัครสอบแข่งขัน 
                                                เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
 

  
 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้าเป็นพนักงานส่วนต าบล 
 

ต าแหน่ง.....................................................................        รหัสต าแหน่ง    
 

 จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเก่ียวกับตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 
๑.  ชื่อและชื่อสกุล (นาย,นาง,นางสาว)........................................................................................สัญชาติ........................................................  
๒.  อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.........................(อายุ..............ปี................เดือน) 
     บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.......................................................ออกให ้ณ จังหวัด..............................หมดอายุวันที่............................. 
๓.  วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมคัรสอบ    ปวช.     ปวท./อนุปริญญา     ปวส      ปริญญาตรี    สาขาวิชา......................................   
     วิชาเอก.......................................................ส าเร็จจากสถานศึกษาชื่อ........................................................................................................  
     เมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ...............ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม……………วุฒิการศึกษาสงูสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ....................... 
     ความรู้ความสามารถพิเศษ..................................................................................... .....................................................................................
๔.  อาชีพปัจจุบัน  ลูกจ้างหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน   ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ก าลังศึกษาต่อ   อาชีพอื่น….….……. 
๕.  สถานที่ติดต่อ   บ้านเลขที่.................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย......................ถนน.................................ต าบล............................................. 
     อ าเภอ....................................จังหวัด…………...........................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์..................................................... 
๗.  ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว มาพร้อมกับใบสมัครรวม........................ฉบับ คือ 
      ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ            ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน              ส าเนาทะเบียนบ้าน 
      ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)            ใบรับรองของสถานศึกษา                    ใบรับรองแพทย์ 
      ส าเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้าม)ี                     ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
      หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ, พนักงานส่วนท้องถ่ิน)          อื่นๆ (ระบ)ุ......................................................... 
        (* หากข้าพเจ้าย่ืนหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมคัร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันครั้งน้ี *) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หมวดที่ ๑ ข้อ ๖  และมี
คุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง ท้ังสิ้น 
                                                                     ลงลายมือชื่อ...................................................................ผู้สมัครสอบ 
                                                                                     (..................................................................) 
                                                                         ย่ืนใบสมัครวันที่          เดือน                      พ.ศ……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………… 

 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครสอบแล้ว ปรากฏว่า                                  ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ..............................บาท                                                       
  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน         ไม่ถูกต้อง                                            (................................................................................) ไว้เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                      
เน่ืองจาก............................................................................                                               
              ( …………………..................………………… )                                             ( …………………..................………………… )                                                                         
                     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ                                                                     ผู้รับเงิน                                                                                                                                                                                            
              วันที่...........................................................                                      วันที่ .................................................................. 

ผนวก ค 


