
 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
………………………………………… 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อ ำเภอยำงสีสุรำช จังหวัดมหาสารคาม จะด าเนินการรับ
สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2557  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 17 (5) และมาตรา 25      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ข้อ 54 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)    
ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 
2555 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ในการ
ประชุมครั้งที ่2/2557  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2557  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ต าแหน่งทีร่ับสมัครสอบแข่งขัน  
                     1.1  ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จ านวน 2 ต าแหน่ง  ดังนี้ 
 1.1.1  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ        ระดับ 1 จ านวน  1  อัตรา 
                               1.1.2  ต าแหน่ง ช่างไฟฟูา              ระดับ 1       จ านวน  1  อัตรา 
 

   1.2  ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จ านวน 1 ต าแหน่ง  ดังนี้ 
 1.1.1  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   ระดับ 2 จ านวน  1  อัตรา 
 

   1.3  ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้  
 1.2.1  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี    ระดับ 3  จ านวน  1  อัตรา 
 
            2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ  

 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ 6    

แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  

(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน 

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ดังนี้  
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
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(ข) วัณโรค/…………… 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย  
(ค) โรคเทา้ช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

   (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น  
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
   (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
   (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
   (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  
   (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  
   (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  
   (14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 
2.1 ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเว้นให้
สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ ในกรณีดังนี้  

(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14) 
(2)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ เกินสองปี

แล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในการทุจริตต่อหน้าที่  
(3)  ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่

กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
   พระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510  
หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของ
ค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีคณะกรรมการ 
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้   

3. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ  
ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้  
3.1 ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 
       3.1.1  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 7,640.-  บาท หรือตามที่ ก.อบต.

ก าหนด 
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3.2 ต าแหน่ง/............... 
  3.2 ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 

       3.2.1  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตรหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน 8,800.-  บาท หรือตามที่ ก.อบต.ก าหนด 

 3.2.2  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,330.-  บาท หรือตามที่ ก.อบต.ก าหนด 
  3.3 ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 
   3.3.1  ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4  ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินเดือน 11,860.- บาท หรือตามที่ ก.อบต.ก าหนด 
   3.3.2  ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 
12,560.- บาท หรือตามที่ ก.อบต.ก าหนด  
 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้สนใจติดต่อซ้ือใบสมัครสอบและเอกสารแนะน าการสมัครสอบได้ใน ราคาชุดละ 100 บาท  
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่ณ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ตั้งแต่วันที ่ 19 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2557  ในวันและเวลาราชการ และมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 
ต าแหน่งเท่านั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช   หมายเลขโทรศัพท์    
0-4372-9138   และทางเว็บไซต์  www.dla.go.th  (ข่าวประชาสัมพันธ์) 
  4.2 ค่าธรรมเนียมสอบ  

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้  
(1) ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ค่าธรรมเนียม  300  บาท 
(2) ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ค่าธรรมเนียม  300  บาท 
(3) ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ค่าธรรมเนียม  300  บาท  
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลาง

พนักงานส่วนต าบล  พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป  
4.3 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ  
 (1) หนังสือรับรองจากโรงเรียน /สภามหาวิทยาลัย /วิทยาลัย หรือส าเนาใบประกาศนียบัตร/

ปริญญาบัตรหรือส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง จ านวน 1 ฉบับ 
 (2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ 

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตภายใน
วันที่ปิดรับสมัคร รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
   (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป  
   (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1 ฉบับ  
   (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส าเนาบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1 ฉบับ  
   (6) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่
สมัคร  จ านวน  1 ฉบับ 
 

(7) หลักฐานอื่นๆ/……………. 
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   (7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ รับรองส าเนา
ถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
   (8)  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
  4.4 การยื่นใบสมัคร  
  ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ในวัน 
เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่ระดับ 
ไม่สูงกว่าที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่และใช้คุณวุฒิการศึกษาเดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่จะต้องมีหนังสือรับรอง
จากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งอนุญาตให้สมัครสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มีหนังสืออนุญาต
ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศนี้ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับ 
การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผล 
ใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
 5. เงื่อนไขการรับสมัคร  

5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ 
สมัครสอบ ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
สอบ คือวันที่ 9  เมษายน 2557 ทั้งนี ้การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) 
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
  5.2 ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 1, 2 และ ระดับ 3    และ
สมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
  5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
  5.4 ประกาศต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จะปิดไว้ ณ  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม และสามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ที ่หมายเลขโทรศัพท์  0-4372-9138 ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์  www.dla.go.th    (ข่าว
ประชาสัมพันธ์) โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามประกาศทุกระยะ ด าเนินการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตาม
ประกาศก าหนด โดยจะอ้างเหตุผลว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้  
 6. การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  

องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และก าหนดวัน เวลา  
สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง   
(ภาค ข.) ภายในวันที่  17  เมษายน  2557  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และทางเว็บไซต์ 
www.dla.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์) 

 7. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค. สัมภาษณ์) ต่อไป 

รายละเอียด/………….. 
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รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้  

 8. หลักเกณฑ์การตัดสิน  
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตาม 

หลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้ 

9.1 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงล าดับที่จากผู้
สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนวิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการรับ
สมัครสอบ 
  9.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกัน
นั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียก
รายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งภายใน 
อายุบัญชีที่ก าหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  
ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุ
แต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนัถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 
  9.3 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึน
บัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
   (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
   (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคามก าหนด หรือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มี
หนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่สอบได้ 
   (4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน        
ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 
   (5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
   การยกเลิกการข้ึนบัญชีตามข้อ (3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบได้และ
บัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไป  
   การยกเลิกการข้ึนบัญชีตามข้อ (3) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่ามี
เหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิม ในล าดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้ 

10. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 น าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด 
 10.1 บัตรประจ าตัวสอบ 

 10.2 ส าเนาบัตร/………….. 
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 10.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหากเป็นใบเหลืองจะต้องไม่หมดอายุพร้อมติดรูปถ่าย หรือ
บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 10.3 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร 

 10.4 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 10.5 ส าเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น 
 10.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 6 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับ
แต่วันที่ตรวจร่างกาย 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง  
11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละ 

ต าแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม 

11.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

11.3 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่งใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อย่างน้อย 1 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอ่ืนได้  

11.4 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือ
ต าแหน่งอื่นที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน และ
เป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้อง
เรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

11.5 การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนให้ระบุว่าจะรับโอนมาบรรจุแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่หน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน จะ
ประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในต าแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าไม่สูงกว่าระดับควบและอัตราเงินเดือนใน
ขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 

11.6 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
หรือส่วนราชการอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

11.7 การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช เท่านั้น     
ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลัง   
มีต าแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้แต่ต้องบรรจุแต่งตั้งตามล าดับที่ที่
สอบแข่งขันได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ด าเนินการสอบแข่งขันฯดังกล่าวในรูปแบบคณะกรรมการ       
โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้าง
หรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4372-
9138 เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
 

จึงประกาศ/……………. 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ประกาศ ณ วันที่    5   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557  

 
 
 

 (นายสุรัชฐ์  จันทะรัง) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
                                         ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ลงวันที่   5   มีนาคม 2557 
เร่ือง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน็พนักงานส่วนต าบล  

************* 
  ผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลในแต่ละต าแหน่งในประกาศฯ นี้  
จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง รายละเอียดแนบท้าย ดังนี้ 
1.สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1                                                                 
1.1  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                 รหัสต าแหน่ง  101 
ชื่อต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตามค าสั่ง
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบส าคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์  และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง  ๆ   เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พณิชยการ  เลขานุการ  การตลาด  
การขาย  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ช่างเครื่องกล  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องยนต์  ช่างกลโรงงาน  หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่
เกี่ยวข้อง  และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 
 
 
 
 

1.2  ต าแหน่ง/.............. 
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1.2  ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า                                                                        รหัสต าแหน่ง  102 
       
ชื่อต าแหน่ง      ช่างไฟฟ้า     
 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟูา  ที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับ  ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตาม
ค าสั่ง  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ช่วยในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับ  บ ารุงรักษา  ซ่อมเครื่องจักร  เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับไฟฟูา  เบิกจ่าย  จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
งานในหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทาง  ช่างไฟฟูา  ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอ่ืน
ที่   ก.จ.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานช่างไฟฟูา  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

3. มีความรู้สามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

         

2. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
   2.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ                                    รหัสต าแหน่ง  201 
ชื่อต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ  
 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การก ากับ
ตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใด
ด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือเศรษฐกิจและสังคม  
ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดท าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมตาม 
ก าหนดเวลาที่ฝุายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การ 
 

ตรวจสอบลง/............. 
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ตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารส าคัญของทางราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ  ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง  ๆ  การรวบรวม
ข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.  หรือ  ก.ท.

รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ  ก.ท. 
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้           
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  1.  มีความรู้  ความช านาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 

2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
     กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ใน 
     การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

                     3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
                          ในหน้าที ่
  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
  6.  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 
3. สายงานทีเ่ริ่มต้นจากระดับ 3 
     3.1 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     รหัสต าแหน่ง  301 
ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี   
 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี  ภายใต้การก ากับตรวจสอบใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  เช่น  จัดท าฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของประจ าเดือน  
จัดท าประมาณการ  รายได้รายจ่ายประจ าปี  พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน  ด าเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและ
การขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  วิเคราะห์  ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  และ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

คุณสมบัติ/............. 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยเทศบาล และ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืน

ที่เก่ียวข้องและที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของประเทศไทย 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ลงวันที่   5  มีนาคม  2557 

หลักสูตรและวิธกีารสอบแข่งขัน 
************* 

  

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานในระดับ 1   
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ทุกต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 
ใหท้ดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้  
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)    
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับ

ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้
หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่าง
อ่ืน  

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความหรือรูปภาพ การคิด
วิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่าง ๆ  

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน ) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ 

หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอ่าน และการท าความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมาในแต่ละ
บทความ หรือข้อความท้ังนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย 

 ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและ
การเรียงความ  

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้  

   (1) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
   (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
   (4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
   (7) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

    และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน )  
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้

เฉพาะต าแหน่ง  ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก)  
 
 

ต าแหน่ง/………… 
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ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ  ระดับ 1 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ล่าสุด  

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

ต าแหน่ง  ช่างไฟฟ้า  ระดับ 1 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ล่าสุด  

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟูาและระบบ

ไฟฟูา 
- เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

ค. ภาคความเหมาะสม/............... 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้  
1. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตส านึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

 
ต าแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานในระดับ 2   
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ทุกต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้  
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)    
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับ

ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้
หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่าง
อ่ืน  

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความหรือรูปภาพ การคิด
วิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่าง ๆ  

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน ) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ 

หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอ่าน และการท าความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมาในแต่ละ
บทความ หรือข้อความท้ังนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย 

 ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและ
การเรียงความ  

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้  

   (1) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
   (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
   (4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
   (7) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน )  
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้

เฉพาะต าแหน่ง  ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก)  
 

ต าแหน่ง/………….. 
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ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ล่าสุด  

- รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน  
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

 
 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้  
1. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตส านึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 
 

ต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3   
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้  
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)    

ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับ
ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้
หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่าง
อ่ืน  

 
ทดสอบความรู้ความ/……………… 
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ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความหรือรูปภาพ การคิด
วิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่าง ๆ  

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ 

หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอ่าน และการท าความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมาในแต่ละ
บทความ หรือข้อความท้ังนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย 

ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและ
การเรียงความ  

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้  

(1) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
(7) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้

เฉพาะต าแหน่ง  ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก)  
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ล่าสุด  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2534 
- พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
พระราชบัญญัติ/……………. 
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- พระราชบัญญัติภาษีปูายพ.ศ.2510และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2541และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2545 
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)  

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้  

1. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  

ประวัติการท างาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตส านึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 

……………………………………………….. 
 


