ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมะคา
เรื่อง การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
********************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จะดําเนิน
การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล จํานวน ๘ ตําแหนง ๘ อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๔๕ (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) ขอ ๕๔ (๑) ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
พนัก งานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิง หาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบลจัง หวัด
มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗ เห็นชอบใหองคการบริหาร
สวนตําบลมะคา ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวน
ตําบล องคก ารบริห ารสวนตําบลมะคา จึงประกาศรับสมัครสอบแขง ขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนัก งานสวนตําบล
ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขัน
๑.๑ สายงานที่เริ่มตนจาก ระดับ ๒ จํานวน ๔ ตําแหนง ดังนี้
(๑.๑.๑) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
จํานวน ๑ อัตรา
(๑.๑.๒) ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน ๑ อัตรา
(๑.๑.๓) ตําแหนง นายชางโยธา
จํานวน ๑ อัตรา
(๑.๑.๔) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ จํานวน ๔ ตําแหนง ดังนี้
(๑.๒.๑) ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน ๑ อัตรา
(๑.๒.๒) ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
จํานวน ๑ อัตรา
(๑.๒.๓) ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ
จํานวน ๑ อัตรา
(๑.๒.๔) ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง ดังตอไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหาม ตามขอ ๖ แหงประกาศ
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-๒คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันรับสมัคร
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๕) ไมเปนผูม ีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ไดหรือ ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสงั คม
(ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสงั คม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือ้ รัง
(๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสัง่ ใหออกจากราชการไวกอนตาม
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนทีร่ ังเกียจของสังคม
(๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๐) ไมเปนผูเ คยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดอาญาเวนแต เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเคยเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไมเปนผูถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไมเปนผูเ คยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ ผูทจี่ ะเขารับราชการเปน
พนักงานสวนตําบล ซึ่งขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามตามขอ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
มหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล ได
ในกรณี ดังนี้
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-๓(๑) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
(๒) ผูซงึ่ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งไดออกจากงานหรือ
ราชการ เกินสองปแลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
(๓) ผูซงึ่ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑๓) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสาม
ปแลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทจุ ริตตอหนาที่
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลได ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๑๐ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑
๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัครสอบแขงขัน
ผูสมัครสอบแขงขันตองเปนผูท ี่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามทีค่ ณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดประกาศไว ตามเอกสารแนบทายประกาศ (ภาคผนวก ก.)
๓. อัตราเงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
๓.๑ ตําแหนงสายงานทีเ่ ริม่ ตนจากระดับ ๒
๓.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา อัตราเงินเดือน ๘,๘๐๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กําหนด
๓.๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา อัตราเงินเดือน ๙,๓๓๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กําหนด
๓.๒ ตําแหนงสายงานทีเ่ ริม่ ตนจากระดับ ๓
๓.๒.๑ ปริญญาตรีทมี่ ีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ปตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เงินเดือน ๑๑,๘๖๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กําหนด
๓.๒.๒ ปริญญาตรีทมี่ ีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.กําหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ป เงินเดือน ๑๒,๕๖๐ บาท หรือ
ตามที่ ก.อบต.กําหนด
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแขงขัน
ผูมีความประสงคจะสมัครสอบแขงขัน สามารถขอใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครสอบ
ดวยตนเอง ตัง้ แตวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เวนวันหยุดราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลมะคา ดูรายละเอียดไดที่ สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และตรวจสอบผานเว็บไซต
www.makhalocal.go.ch หรือสอบถามทางโทรศัพทไดที่ ๐๔๓-๗๗๔๑๐๖
๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสอบดังนี้
ตําแหนง สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
ตําแหนงละ ๓๐๐ บาท
ตําแหนง สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓
ตําแหนงละ ๓๐๐ บาท
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-๔คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น
ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกบั ผูส มัครสอบทีม่ ิไดมีสวนที่
เกี่ยวของกับการทุจริตนั้น
๖. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบแขงขันตองกรอกขอความในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบดวยลายมือตัวเอง
และยื่นใบสมัครดวยตัวเองตอเจาหนาที่รบั สมัครพรอมเอกสารและหลักฐานตอไปนี้
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป โดยใหผูสมัครติดรูปถายในใบสมัคร จํานวน ๑ รูป และบัตรประจําตัวสอบจํานวน
๒ รูป
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง อยางละ ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) มา
แสดงในวันรับสมัคร โดยผูส มัครสอบจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูม ีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับ
สมัครกรณีหลักฐานทางการศึกษาเปนภาษาตางประเทศใหแนบฉบับที่แปลเปนภาษาไทย พรอมสําเนา อยางละ
๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทยปริญญาที่แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
นับตั้งแตวัน ตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง)
(๕) สําเนาเอกสารอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
(๖) หนังสือรับรองจากผูบ ังคับบัญชา (กรณีเปนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น)
๗. เงื่อนไขการรับสมัคร
(๑) ใหผูสมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองวาเปนผูม ีคุณสมบัติครบถวน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และสามารถสมัครสอบไดเพียง ๑ ตําแหนงเทานั้น กรณีที่มเี หตุผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครสอบหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซงึ่ ผูส มัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับ
สมัครสอบแขงขันขององคการบริหารสวนตําบลมะคา จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครัง้
นี้มาตั้งแตตนและไมมสี ิทธิไดรบั การบรรจุแตงตั้ง
(๒) ผูส มัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นอื่นและประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มรี ะดับไมสงู กวาตําแหนงที่ตนดํารงอยูซ ึ่งใช
คุณวุฒิเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยูจะตองยื่นหนังสือรับรองจากผูบงั คับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจ สัง่ บรรจุอนุญาตให
มาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมหี นังสือรับรองดังกลาวผูนั้นไมมีสทิ ธิเขาสอบสําหรับการ
สอบแขงขันในครัง้ นั้น
ทั้งนี้ในหลักฐานสําเนาทุกฉบับใหผูสมัครสอบรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อ
กํากับไวทุกฉบับ
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-๕๘. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน วัน เวลา สถานที่สอบแขงขัน
องคการบริหารสวนตําบลมะคา จะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเขาสอบแขงขัน ภายในวันที่ ๒๑
เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ วัน เวลา สถานที่สอบ จะประกาศใหทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
มะคา และตรวจสอบผานเว็บไซต www.makhalocal.go.th
๙. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ผูสมัครสอบจะตองสอบตามหลักสูตร โดยจะตองสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และ
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข.) กอน เมื่อสอบผานทั้งสองภาค แลวจึงจะมีสิทธิเขารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สัมภาษณ ตอไป (เอกสารแนบทาย ภาคผนวก ข.)
๑๐. หลักเกณฑการตัดสิน
การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตร
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
๑๑. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผสู อบแขงขันได
๑๑.๑ การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหจัดเรียงลําดับทีจ่ ากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับในกรณีทมี่ ีผสู อบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค )
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีส่ ูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)เทากัน ใหผสู อบไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง ( ภาค ข ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีส่ ูงกวา ถาไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง ( ภาค ข ) เทากันใหผูไดคะแนนวิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ในภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก)มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีส่ ูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหผูทสี่ มัคร
สอบกอนเปนผูอ ยูในลําดับที่สงู กวาทั้งนี้ใหพิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
๑๑.๒ บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการ
สอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อกี และไดขึ้นบัญชีแขงขันไดใหมแลว บัญชีผสู อบแขงขันไดครั้งนีเ้ ปนอันยกเลิก
เวนแตไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งหรือไดมกี ารขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดและไดมกี ารเรียกรายงานตัว
เพื่อบรรจุแตงตัง้ ภายในอายุบัญชีที่กําหนดไวและตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือกอนมีการประกาศขึ้น
บัญชีผสู อบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูนั้นยังมีสทิ ธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง แตทั้งนีผ้ ูนั้นจะตองไปรายงานตัวตอ
องคการบริหารสวนตําบลมะคา ที่จะบรรจุแตงตั้งไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุ
ครบตามทีป่ ระกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผสู อบแขงขันไดใหมแลวแตกรณี
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-๖๑๑.๓. การยกเลิกบัญชีผสู อบแขงขันได
ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปน
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ
๑๑.๓.๑ ผูนั้นไดขอสละสิทธิรบั การบรรจุและแตงตัง้ เมือ่ มีการเรียกมารายงานตัว
เพื่อบรรจุแตงตัง้
๑๑.๓.๒ ผูนั้นไมมารายงานตัวเพือ่ รับการบรรจุเขารับราชการ ภายในเวลาที่
องคการบริหารสวนตําบลมะคา กําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนา
ไมนอยกวา ๑๐ วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน
๑๑.๓.๓ ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุ
และแตงตั้งในตําแหนงทีส่ อบได
๑๑.๓.๔ ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตัง้ ในตําแหนงทีส่ อบแขงขันไดโดย
การโอนแตสวนราชการทีบ่ รรจุไมรบั โอนและไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรบั โอนผูนั้นจึงไมประสงคจะรับการ
บรรจุ
๑๑.๓.๕ ผูนั้นไดรบั การบรรจุและแตงตัง้ ในตําแหนงที่สอบไดไปแลวใหยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผสู อบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๑๑.๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการ
ในตําแหนงทีส่ อบไดและบัญชีนั้นยังไมไดยกเลิก ใหขึ้นบัญชีผนู ั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกทีบ่ รรจุในครัง้ ตอไป
๑๒. การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได
๑๒.๑ การบรรจุแตงตั้งผูส อบแขงขันไดจากบัญชีผูสอบแขงขันนี้ ผูนั้นจะตองดํารง
ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลมะคา อยางนอย ๑ ป ไมมีขอยกเวน จึงจะขอโอน ไปสังกัดหนวยงานราชการ
อื่นได
๑๒.๒ การบรรจุและแตงตั้งจะบรรจุและแตงตั้งจากผูท ี่สอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น
หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิทผี่ ูนั้นนํามาสมัคร
สอบแขงขันและเปนตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกันตามทีค่ ณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
กําหนดโดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผสู อบแขงขันได
๑๒.๓ การรับโอนผูสอบแขงขันไดซึ่งเปนขาราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุ
แตงตั้งในตําแหนงที่ไดรับบรรจุแตงตัง้ ในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามทีป่ ระกาศไว ถาผูสอบแขงขันไดถึงลําดับ
ที่ที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง มีวุฒกิ ารศึกษาสูงกวาที่ไดกําหนดไวในประกาศฯ นี้ จะนํามาใชเพือ่ เรียกรองสิทธิใด ๆ เพื่อ
ประโยชนของตนเองไมได
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-๗๑๒.๔ บัญชีผสู อบแขงขันไดไมอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลอื่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น หรือสวนราชการอื่นใชบัญชีผสู อบแขงขันไดไปบรรจุแตงตั้ง เวนแตมีระเบียบหรือหนังสือจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดใหดําเนินการเปนอยางอื่น
๑๒.๕ การอนุญาตใหใชบัญชี ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลมะคา
เทานั้น ไมอนุญาตใหหนวยงานอื่นใชบญ
ั ชีเพื่อบรรจุแตงตัง้ ไดเมื่อบรรจุแตงตัง้ ครบตามจํานวนอัตราทีว่ างแลวหาก
ภายหลังมีตําแหนงวางลงอาจแตงตั้งผูส อบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงไดแตตองบรรจุและแตงตั้ง
เรียงตามลําดับที่ทสี่ อบแขงขันได
องคการบริหารสวนตําบลมะคา ดําเนินการสอบแขงขันฯ ดังกลาวโดยยึดหลักความรู
ความสามารถ ความเสมอภาคและความเปนธรรม อยาหลงเชื่อและยอมเสียทรัพยสิน ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคล
หรือผูที่แอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบไดและหากผูใดไดทราบขาวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจริต
เพื่อใหสอบได โปรดแจงองคการบริหารสวนตําบลมะคา ไดทราบทางโทรศัพท หมายเลข ๐๔๓ – ๗๗๔-๑๐๖, หรือ
ทางเวปไซด www.makhalocal.go.ch เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายทองคํา ชะศรี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลมะคา
ประธานคณะกรรมการสอบแขงขันเพือ่ บรรจุเปนพนักงานสวนตําบล
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-๘ภาคผนวก ก.
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลมะคา
เรื่อง การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
*******************
ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
เจาพนักงานธุรการ ๒

๑. ชื่อตําแหนง
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูท างเทคนิคหรือวิชาการภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือ
ตามคาสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติทมี่ ีอยูอยางกวางๆและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ไดรับมอบหมายเชน
รางโตตอบบันทึกยอเรื่องรวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึง่ ไดแกความรู
เกี่ยวกับงานชางสาขาตางๆวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรการแพทยหรือเศรษฐกิจและสังคมฯลฯการเก็บรักษาจัดทา
ทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ติดตามใหมีการซอมบํารุงรักษาซอมแซมตามกําหนดเวลาทีฝ่ ายเทคนิค
กําหนดไวจําหนายยานพาหนะที่ชารุดเสือ่ มสภาพและการเบิกจายพัสดุทางชางการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลง
รายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทางราชการเชนทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบลทะเบียนที่
เกี่ยวกับการคาและอุตสาหกรรมและงานทะเบียนเอกสารเกีย่ วกับสิทธิตางๆการรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร
และจดบันทึกรายงานการประชุมเปนตนและปฏิบัตหิ นาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.
หรือ ก.อบต.รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอ ยกวา ๑๒ ชั่วโมงหรือทางอื่นทีก่ .อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ไดหรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ
ก.อบต. รับรองซึง่ ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา๖ หนวยกิตหรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอร
จากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใช
เวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมงหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได
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-๙ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและกฎหมาย
กฎระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัตงิ านในหนาที่
๒. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
๔.มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๕. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ ยูในความ
รับผิดชอบ
๒. ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง ตามแบบ หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอ ยาง
กวาง ๆ ที่จําเปนตองปฏิบัตโิ ดยผูมีความรูความสามารถหรือความชํานาญงานคอนขางสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึน้ โดยรวดเร็วมิใหลกุ ลามออกไป ลดอันตรายและความ
เสียหายที่เกิดเพลิงไหม รักษาและบํารุงขวัญ ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปนสวนใหญ ปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย
วาตภัย การอพยพผูป ระสบภัยและทรัพยสิน ชวยเหลือสงเคราะหผู ประสบภัย การฟนฟูบูรณะสิง่ ชํารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม
ตามแผนทีเ่ ทศบาลไดกําหนดไว เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา
ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรม
โยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา
ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
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-๑๐ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่

๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง งานธุรการทั่วไป และงาน
สารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ละเอียด แมนยํา
๖. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ ยูในความ
รับผิดชอบ
๓. ชื่อตําแหนง

นายชางโยธา ๒

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางโยธา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่ง หรือ
แบบหรือแนวทางปฏิบัติทมี่ ีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การ
ชวยออกแบบ การควบคุม การกอสราง และบํารุงรักษาดานโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การ
ใหคําปรึกษาแนะนําที่เกี่ยวกับงานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองน้ํา อาคาร อุโมงค เขื่อน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานดานชางโยธา เชน สํารวจทางเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจ
หาขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซอม
สรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม ชางกอสราง กอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม ชางกอสราง กอสราง ชางสํารวจ ชางโยธาหรือทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
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-๑๑ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในกาปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัตงิ านธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ
๖. มีความสามารถในการปฏิบัตหิ นาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๔. ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๒

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นที่คอนขางยากภายใต
การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ และปฏิบัตหิ นาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอ คําอุทธรณ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หรือรายการอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของเพื่อประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและ
เอกสารแนบเรือ่ ง ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คํานวณภาณี คาปรับเงินเพิ่ม แจงการผลประเมิน คําชี้ขาดการ
อุทธรณชี้แจงใหเหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม
คาธรรมเนียม ใบอนุญาตการทําน้ําแข็งเพือ่ การคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน และใชเครื่องขยาย
เสียง คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมขน สิ่งปฏิกลู คาธรรมเนียม
ควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามขอบังคับตําบล คาปรับผูล ะเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล
คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย
คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา
และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษา
หรือคนหาเอกสารหลักและเรื่องของผูเ สียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่น สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษี
อากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางชําระ ควบคุมหรือดําเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา
รายงานและปฏิบัตหิ นาที่เกี่ยวของ
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-๑๒คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในการจัดรายไดขององคการบริหารสวนตําบลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความสามารถในการปฏิบัตหิ นาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๕. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓

๕. ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๓

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบโดยใกลชิด
และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนที่ปฏิบัตงิ านที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปโดย ควบคุมการ
จัดการงานตาง ๆ หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ
งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญาเปนตน หรือ
ปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เชน ราง โตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับ
การประชุม บันทึกเรื่องเสนอทีป่ ระชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ
ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่
ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการเปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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-๑๓คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.
รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจ จุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งของประเทศไทย
๒. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
๖. ชื่อตําแหนง

นักวิชาการพัสดุ ๓

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยุงยากพอสมควร
ตามคําแนะนํา แนวทางคูมือปฏิบัติงานที่มอี ยูบางแตไมทั้งหมด โดยปฏิบัติงานภายใตการกํากับแนะนําหรือ
ตรวจสอบงานบาง หรืออาจไดรบั มอบหมายงานบางสวนใหรับผิดชอบ โดยจะไดรบั คําแนะนํา
เปนพิเศษในกรณีที่มปี ญหา และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดหา จัดซื้อ วาจาง ตรวจรับ เก็บรักษา
ชวยศึกษา คนควา รายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุ เชน วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมคา การสึก
หรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกําหนดมาตรฐานและ
คุณภาพ ชวยวิเคราะหและประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ เปนตน
และปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร ทางสังคมศาสตร ดานพาณิชยศาสตรหรือ
บริหารธุรกิจ หรือทางอืน่ ที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในวิชาการพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัตงิ านในหนาที่
๓. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจ จุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิง่ ของประเทศไทย
๔. มีความสามารถในการสํารวจขอมูล ศึกษาวิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๖. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟง และชี้แจงผูอื่นไดอยางเหมาะสม
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-๑๔๗. มีความรู ความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ ความ
รับผิดชอบของตําแหนง
๗. ชื่อตําแหนง
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ ๓
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการการสงเสริมสุขภาพ ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด อาจ
ปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัตหิ นาที่
อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง เชน รวมศึกษา หาขอมูล วิเคราะห วิจัย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหา
รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพ ปฏิบัตงิ านทางดานสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให
คําแนะนําตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านดานสงเสริมสุขภาพ เชน การบริหาร การอนามัยแมและเด็ก การ
วางแผนครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ การใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน ครู นักเรียน ตลอดจน
การเผยแพร และจัดอบรมเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาคและบุคคลตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ รวมดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการสงเสริมสุขภาพ โดยการตรวจความ
ถูกตองของรายงานผลการปฏิบัตงิ าน วิเคราะหขอมูล สถิติ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
เฉพาะเรื่อง หรืองานสงเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข จัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ เครื่องมือ อุปกรณ
การแพทย ที่ใชสําหรับการดําเนินการสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค
เชน การบําบัดรักษาโรคติดตอมาลาเรีย โรงเรื้อน การสุขาภิบาลโรงเรือน การจัดหาน้ําสะอาด การคนหาผูป วย การ
เสริมสรางภูมิคมุ กันโรค เปนตน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล สุขศึกษา หรือ
ทางอื่น ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
๒. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล หรือทางอื่นที่ ก.
อบต.กําหนดวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ

๑. มีความรูในวิชาการสงเสริมสุขภาพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจ จุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย
เฉพาะอยางยิง่ ของประเทศ
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-๑๕๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
ชื่อตําแหนง

นักวิชาการเกษตร ๓

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนทําหนาที่ชวยศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ
เกษตร เฃน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต
การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตจากขาว พืชไร พืชสวน ไหมและยางพารา เปนตน สาธิตการปลุกพืชและการปราบ
ศัตรูพืช ใหคําปรึกษาแนะนํา อบรม และสงเสริมวิชาการและความกาวหนาทางการเกษตรแกเจาหนาที่เกษตรกร
และประเมินโดยทั่วไปชวยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบือ้ งตนเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะหวิจัยพันธุพืช
วัตถุมีพิษปุยเคมี ตลอดจนชวยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมและ
ปฏิบัติงานหองปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึง่ ดําเนินการคนควาทดลองและวิเคราะหวิจัยเพือ่ ปรับปรุงกรรมวิธี
การผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพื้นทีท่ ดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางเกษตรศาสตร สัตวแพทย เทคโนโลยีทาง
การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในวิชาการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
๓. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจ จุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
๖. มีความสามารถในการถายทอดความรูแกเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมีอัธยาศัยและ
มนุษยสัมพันธที่ดี
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-๑๖ภาคผนวก ข
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลมะคา
เรื่อง การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล
ลงวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน) ทุกตําแหนงสายงานทีเ่ ริม่ ตนจากระดับ ๒
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไปโดยขอสอบปรนัยดังตอไปนี้
๑. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยใหสรุปความหรือจับประเด็นในขอความ
หรือเรื่องราวหรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมหรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐานหรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เปนการทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษาโดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความสั้นๆ
หรือบทความและใหพจิ ารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคําประโยคหรือขอความสั้นๆ การอาน
และทําความเขาใจกับบทความหรือขอความที่กําหนดให แลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ
ทั้งนี้รวมถึงการสรุปความและตีความดวย ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคให
ถูกตองตามหลักภาษา และการเรียงความ
๓. วิชาความรูแ ละกฏหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูในเรื่องตอไปนี้
(๑) ความรูวาดวยการจัดตั้งและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๔) กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมลาสุด
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบนั
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม๑๐๐)
ทดสอบความรอบรูและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รบั สมัครสอบแขงขันฯ
๑. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ ๒
๑. ความรูในดานงานธุรการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่ เติมลาสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
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-๑๗- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. วิชาความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. เหตุการณปจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
๒. ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๒
๑. ความรูในดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่ เติมลาสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. เหตุการณปจ จุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
๓. ตําแหนงนายชางโยธา ระดับ ๒
๑. ความรูในดานงานชางโยธา อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่ เติมลาสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติผงั เมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แกไขเพิม่ เติม
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
๓. เหตุการณปจ จุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
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-๑๘๔. เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ ๒
๑. ความรูในดานงานจัดเก็บรายได อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่ เติมลาสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
- ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๓. เหตุการณปจ จุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน) ทุกตําแหนงสายงานทีเ่ ริม่ ตนจากระดับ ๓
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไปโดยขอสอบปรนัยดังตอไปนี้
๑. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยใหสรุปความหรือจับประเด็นในขอความ
หรือเรื่องราวหรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมหรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐานหรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เปนการทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษาโดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความสั้นๆ
หรือบทความและใหพจิ ารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคําประโยคหรือขอความสั้นๆ การอาน
และทําความเขาใจกับบทความหรือขอความที่กําหนดให แลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ
ทั้งนี้รวมถึงการสรุปความและตีความดวย ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคให
ถูกตองตามหลักภาษา และการเรียงความ
๓. วิชาความรูแ ละกฏหมายที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูในเรื่องตอไปนี้
(๑) ความรูวาดวยการจัดตั้งและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๔) กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๕) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมลาสุด
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบนั
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

-๑๙ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม๑๐๐)
ทดสอบความรอบรูและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รบั สมัครสอบแขงขันฯ
๕. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๓
๑. ความรูในดานงานบริหารงานทั่วไป อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่ เติมลาสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
๓. เหตุการณปจ จุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
๖. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับ ๓
๑. ความรูในดานงานพัสดุ อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่ เติมลาสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. เหตุการณปจ จุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
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-๒๐๗. ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ ระดับ ๓
๑. ความรูในดานงานสงเสริมสุขภาพ อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
- พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่ เติมลาสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
๓. เหตุการณปจ จุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
๘. ตําแหนงนักวิชาการเกษตร ระดับ ๓
๑. ความรูในดานงานเกษตร อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่ เติมลาสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
๓. เหตุการณปจ จุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
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-๒๑-

หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
เขียนที่............................................................
วันที่..............เดือน...................พ.ศ................
ขาพเจา............................................................ตําแหนง................................................................
สังกัด.............................................อนุญาตให......................................................ตําแหนง............................................
ระดับ.......................สังกัด.................................................อําเภอ.........................................จังหวัด..............................
สมัครสอบแขงขันตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลมะคา เรื่อง การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสวนตําบล ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ในตําแหนง.......................................................................
ทั้งนี้ หาก...........................................สอบแขงขันได และมีสิทธิไดรบั การบรรจุและแตงตัง้
ขาพเจายินยอมให....................................................โอน/ยาย มาบรรจุและแตงตัง้ เปนขาราชการตามผลการ
สอบแขงขัน

(ลงชื่อ)
(............................................)
ตําแหนง.............................................
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