
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมะคา 

  เรื่อง  การรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
                                               ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

******************************** 
                    ดวยองคการบริหารสวนตําบลมะคา  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม จะดําเนิน                    
การรบัสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจแุละแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล จํานวน  ๘  ตําแหนง  ๘  อัตรา 

  อาศัยอํานาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) ขอ ๕๔ (๑)  ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๗ เห็นชอบใหองคการบริหาร
สวนตําบลมะคา ดําเนินการออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวน
ตําบล องคการบริหารสวนตําบลมะคา  จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  
ดังตอไปน้ี 

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขัน 
๑.๑  สายงานท่ีเริ่มตนจาก ระดับ  ๒  จํานวน  ๔  ตําแหนง  ดังน้ี 

     (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  เจาพนักงานจัดเกบ็รายได                      จํานวน  ๑  อัตรา 

๑.๒  ตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ  ๓  จํานวน  ๔  ตําแหนง  ดังน้ี 
(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 
ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังตอไปน้ี 

  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหาม ตามขอ ๖ แหงประกาศ 
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-๒- 
 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกี่ยวกับการบรหิารงาน

บุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล ลงวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ดังตอไปน้ี 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบรบิูรณในวันรับสมัคร 
  (๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
                   (๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมอืง  

  (๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือ ไรความสามารถ 
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด  ดังน้ี  

 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสงัคม 
 (ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสงัคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
 (จ) โรคพิษสรุาเรือ้รงั 

 (๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรอืถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอนตาม 
มาตรฐานทั่วไปหรือหลกัเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรอืตามกฎหมายอื่น 

 (๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนทีร่ังเกียจของสังคม  
           (๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง  

 (๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
          (๑๐) ไมเปนผูเคยตองรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดอาญาเวนแต เปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  
          (๑๑) ไมเคยเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ หรอื 

หนวยงานอื่นของรัฐ  
                    (๑๒) ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก หรอืปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน 
ทั่วไป หรือหลกัเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น  

 (๑๓) ไมเปนผูถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรอื 
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน หรอืตามกฎหมายอื่น  

 (๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารบัราชการ ผูทีจ่ะเขารับราชการเปน 
พนักงานสวนตําบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะตองหามตามขอ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
มหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) อาจพจิารณายกเวนใหสามารถเขารบัราชการเปนพนักงานสวนตําบล ได 
ในกรณี ดังน้ี  
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-๓- 

                    (๑) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)   
 (๒) ผูซึง่ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑๑) หรอื (๑๒) ซึ่งไดออกจากงานหรือ 

ราชการ เกินสองปแลว   และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที ่ 
   (๓) ผูซึง่ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑๓) ซึ่งไดออกจากงานหรอืราชการเกินสาม 
ปแลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทจุริตตอหนาที ่

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน 
เพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนตําบลได ทั้งน้ี ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๐ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

 ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัครสอบแขงขัน 
   ผูสมัครสอบแขงขันตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงตามทีค่ณะกรรมการ 

กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดประกาศไว ตามเอกสารแนบทายประกาศ (ภาคผนวก ก.) 

๓. อัตราเงินเดือนท่ีจะไดรับสําหรับตําแหนงตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัคร 
๓.๑  ตําแหนงสายงานทีเ่ริม่ตนจากระดับ  ๒ 
๓.๑.๑  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปรญิญาหลกัสูตร  ๒  ป  ตอจาก 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา  อัตราเงินเดือน  ๘,๘๐๐  บาท หรอืตามที่ ก.อบต.กําหนด 
 ๓.๑.๒  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๓  ป ตอจาก 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา  อัตราเงินเดือน  ๙,๓๓๐ บาท  หรอืตามที่  ก.อบต.กําหนด 
๓.๒  ตําแหนงสายงานทีเ่ริม่ตนจากระดับ  ๓ 

 ๓.๒.๑  ปริญญาตรีทีม่ีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ปตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทา เงินเดือน  ๑๑,๘๖๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กําหนด 

๓.๒.๒  ปริญญาตรีทีม่ีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.กําหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ป  เงินเดือน  ๑๒,๕๖๐ บาท   หรอื
ตามที่ ก.อบต.กําหนด 

๔. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบแขงขัน 
  ผูมีความประสงคจะสมัครสอบแขงขัน สามารถขอใบสมัครสอบ และย่ืนใบสมัครสอบ 

ดวยตนเอง ต้ังแตวันท่ี ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันท่ี ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เวนวันหยุดราชการ ณ สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลมะคา  ดูรายละเอียดไดที่ สํานักงาน
องคการบรหิารสวนตําบลมะคา  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม และตรวจสอบผานเว็บไซต 
www.makhalocal.go.ch  หรือสอบถามทางโทรศัพทไดที่ ๐๔๓-๗๗๔๑๐๖ 

 ๕.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
                      ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสอบดังน้ี 
 ตําแหนง สายงานที่เริ่มตนจากระดับ  ๒    ตําแหนงละ  ๓๐๐  บาท 
 ตําแหนง สายงานที่เริ่มตนจากระดับ  ๓    ตําแหนงละ  ๓๐๐  บาท 

 
 
 
 
 

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

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
 
 

-๔- 
 
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตมีการยกเลกิการสอบครั้งน้ัน 

ทั้งหมดเน่ืองจากมีการทุจริต หรอืสอไปในทางทุจริต ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกบัผูสมัครสอบทีม่ิไดมีสวนที่
เกี่ยวของกบัการทุจริตน้ัน  

  ๖. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
 ผูสมัครสอบแขงขันตองกรอกขอความในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบดวยลายมือตัวเอง 

และย่ืนใบสมัครดวยตัวเองตอเจาหนาที่รบัสมัครพรอมเอกสารและหลกัฐานตอไปน้ี 
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว ถายครั้งเดียวกัน  

ไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป โดยใหผูสมัครติดรปูถายในใบสมัคร จํานวน ๑ รูป และบตัรประจําตัวสอบจํานวน  
๒ รูป  

  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมรบัรองสําเนา 
ถูกตอง อยางละ ๑ ฉบับ  

 (๓) สําเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) มา 
แสดงในวันรับสมัคร โดยผูสมัครสอบจะตองสําเรจ็การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรบั
สมัครกรณีหลักฐานทางการศึกษาเปนภาษาตางประเทศใหแนบฉบับที่แปลเปนภาษาไทย พรอมสําเนา อยางละ     
๑ ฉบับ  

 (๔) ใบรับรองแพทยปริญญาที่แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน                     
นับต้ังแตวัน ตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ  (ฉบับจรงิ) 
   (๕) สําเนาเอกสารอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถาม)ี  
                      (๖)  หนังสือรับรองจากผูบังคับบญัชา (กรณีเปนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน) 

 ๗.  เง่ือนไขการรับสมัคร 
  (๑) ใหผูสมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรบัรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน 

ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และสามารถสมัครสอบไดเพยีง ๑  ตําแหนงเทาน้ัน  กรณีที่มเีหตุผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครสอบหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึง่ผูสมคัรสอบนํามาย่ืนไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรบั
สมัครสอบแขงขันขององคการบรหิารสวนตําบลมะคา จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครัง้
น้ีมาต้ังแตตนและไมมสีิทธิไดรบัการบรรจุแตงต้ัง  

(๒) ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามญั หรือขาราชการหรอื 
พนักงานสวนทองถ่ินอื่นและประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มรีะดับไมสงูกวาตําแหนงที่ตนดํารงอยูซึ่งใช
คุณวุฒิเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยูจะตองย่ืนหนังสอืรบัรองจากผูบงัคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจ สัง่บรรจุอนุญาตให
มาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมหีนังสือรบัรองดังกลาวผูน้ันไมมีสทิธิเขาสอบสําหรับการ
สอบแขงขันในครัง้น้ัน 

ทั้งน้ีในหลักฐานสําเนาทกุฉบับใหผูสมัครสอบรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมอืช่ือ 
กํากับไวทุกฉบบั 
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 ๘. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน วัน เวลา สถานท่ีสอบแขงขัน  
                      องคการบรหิารสวนตําบลมะคา  จะประกาศรายช่ือผูมสีิทธิเขาสอบแขงขัน ภายในวันท่ี  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  แลวจึงจะมสีิทธิเขารับ
การประเมินความเหมาะสมกบัตําแหนง (ภาค ค.) สัมภาษณ ตอไป (เอกสารแนบทาย ภาคผนวก ข.) 

 ๑๐. หลักเกณฑการตัดสิน     
การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตร

ไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐  ทั้งน้ี จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

 ๑๑. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได  

๑๑.๑ การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหจัดเรียงลําดับทีจ่ากผูสอบไดคะแนนรวมสงูสุด 
ลงมาตามลําดับในกรณีทีม่ีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง(ภาค ค )
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง (ภาค ค)เทากัน ใหผูสอบไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรบัตําแหนง ( ภาค ข ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา ถาไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถเฉพาะสําหรบัตําแหนง ( ภาค ข ) เทากันใหผูไดคะแนนวิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ในภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก)มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหผูทีส่มัคร
สอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สงูกวาทั้งน้ีใหพิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 
                      ๑๑.๒ บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกนิ ๒ ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี แตถามีการ 
สอบแขงขันอยางเดียวกันน้ีอกีและไดข้ึนบญัชีแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งน้ีเปนอันยกเลิก 
เวนแตไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงต้ังหรือไดมกีารขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดและไดมกีารเรียกรายงานตัว
เพื่อบรรจุแตงต้ังภายในอายุบัญชีที่กําหนดไวและตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือกอนมกีารประกาศข้ึน
บัญชีผูสอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูน้ันยังมีสทิธิไดรับการบรรจุและแตงต้ัง แตทั้งน้ีผูน้ันจะตองไปรายงานตัวตอ
องคการบรหิารสวนตําบลมะคา ที่จะบรรจุแตงต้ังไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดน้ันมีอายุ
ครบตามทีป่ระกาศหรือวันที่ประกาศข้ึนบญัชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณี  
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 ๑๑.๓. การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 
ผูใดไดรับการข้ึนบญัชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ใหเปน 

อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูน้ันในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ  
๑๑.๓.๑ ผูน้ันไดขอสละสิทธิรบัการบรรจุและแตงต้ังเมือ่มีการเรียกมารายงานตัว 

เพื่อบรรจุแตงต้ัง 
๑๑.๓.๒ ผูน้ันไมมารายงานตัวเพือ่รบัการบรรจเุขารบัราชการ ภายในเวลาที ่

องคการบรหิารสวนตําบลมะคา กําหนด โดยมหีนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนา 
ไมนอยกวา ๑๐ วัน นับต้ังแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน  

๑๑.๓.๓ ผูน้ันมเีหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจ ุ
และแตงต้ังในตําแหนงทีส่อบได  
                     ๑๑.๓.๔ ผูน้ันประสงคจะรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงทีส่อบแขงขันไดโดย 
การโอนแตสวนราชการทีบ่รรจุไมรบัโอนและไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรบัโอนผูน้ันจงึไมประสงคจะรบัการ
บรรจ ุ

๑๑.๓.๕ ผูน้ันไดรบัการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงที่สอบไดไปแลวใหยกเลิกการ 
ข้ึนบัญชีผูน้ันไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบญัชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

การยกเลิกการข้ึนบญัชีเฉพาะรายตาม (๑๑.๓) เน่ืองจากไปรับราชการทหารตาม 
กฎหมายวาดวยการรบัราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารบัราชการ
ในตําแหนงทีส่อบไดและบัญชีน้ันยังไมไดยกเลิก ใหข้ึนบญัชีผูน้ันไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกทีบ่รรจุในครัง้ตอไป 

๑๒. การบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได 
๑๒.๑ การบรรจุแตงต้ังผูสอบแขงขันไดจากบัญชีผูสอบแขงขันน้ี ผูน้ันจะตองดํารง 

ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลมะคา  อยางนอย ๑ ป ไมมีขอยกเวน จงึจะขอโอน ไปสังกัดหนวยงานราชการ
อื่นได  

๑๒.๒ การบรรจุและแตงต้ังจะบรรจุและแตงต้ังจากผูที่สอบแขงขันไดในตําแหนงน้ัน 
หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิทีผู่น้ันนํามาสมัคร
สอบแขงขันและเปนตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกันตามทีค่ณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน
กําหนดโดยตองเรียกบรรจุและแตงต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได  

๑๒.๓ การรบัโอนผูสอบแขงขันไดซึ่งเปนขาราชการประเภทอื่นจะรบัโอนและบรรจ ุ
แตงต้ังในตําแหนงที่ไดรับบรรจุแตงต้ังในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามทีป่ระกาศไว ถาผูสอบแขงขันไดถึงลําดับ
ที่ที่จะไดรับการบรรจุและแตงต้ัง มีวุฒกิารศึกษาสงูกวาที่ไดกําหนดไวในประกาศฯ น้ี จะนํามาใชเพือ่เรียกรองสทิธิใด ๆ  เพื่อ
ประโยชนของตนเองไมได  
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๑๒.๔ บัญชีผูสอบแขงขันไดไมอนุญาตใหองคการบรหิารสวนตําบลอื่น องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินอื่น หรือสวนราชการอื่นใชบัญชีผูสอบแขงขันไดไปบรรจุแตงต้ัง เวนแตมีระเบียบหรือหนังสือจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดใหดําเนินการเปนอยางอื่น 

๑๒.๕ การอนุญาตใหใชบัญชี ใหบรรจุแตงต้ังไดเฉพาะองคการบรหิารสวนตําบลมะคา 
เทาน้ัน ไมอนุญาตใหหนวยงานอื่นใชบญัชีเพื่อบรรจุแตงต้ังไดเมื่อบรรจุแตงต้ังครบตามจํานวนอัตราทีว่างแลวหาก
ภายหลังมีตําแหนงวางลงอาจแตงต้ังผูสอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงไดแตตองบรรจุและแตงต้ัง
เรียงตามลําดับที่ทีส่อบแขงขันได 

                    องคการบรหิารสวนตําบลมะคา ดําเนินการสอบแขงขันฯ ดังกลาวโดยยึดหลักความรู 
ความสามารถ ความเสมอภาคและความเปนธรรม อยาหลงเช่ือและยอมเสียทรัพยสิน ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคล
หรือผูที่แอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบไดและหากผูใดไดทราบขาวประกาศใดเกี่ยวกบัการแอบอางหรอืทจุริต
เพื่อใหสอบได โปรดแจงองคการบรหิารสวนตําบลมะคา ไดทราบทางโทรศัพท หมายเลข ๐๔๓ – ๗๗๔-๑๐๖, หรือ
ทางเวปไซด www.makhalocal.go.ch  เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ วันที่   ๑๐  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       
 
      
       (นายทองคํา   ชะศร)ี 
                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลมะคา 
                          ประธานคณะกรรมการสอบแขงขันเพือ่บรรจเุปนพนักงานสวนตําบล 
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ภาคผนวก ก. 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลมะคา 
เรื่อง  การรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
ลงวันท่ี ๑๐  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

******************* 
ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังน้ี 

สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ 
๑. ชื่อตําแหนง      เจาพนักงานธุรการ  ๒ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือ
ตามคาสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติทีม่ีอยูอยางกวางๆและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ไดรับมอบหมายเชน
รางโตตอบบันทกึยอเรื่องรวบรวมขอมลูและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรอืวิชาการดานใดดานหน่ึงไดแกความรู
เกี่ยวกับงานชางสาขาตางๆวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรการแพทยหรอืเศรษฐกิจและสงัคมฯลฯการเก็บรักษาจัดทา
ทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธ์ิติดตามใหมีการซอมบํารุงรักษาซอมแซมตามกําหนดเวลาทีฝ่ายเทคนิค
กําหนดไวจําหนายยานพาหนะที่ชารุดเสือ่มสภาพและการเบิกจายพสัดุทางชางการตรวจสอบลงหรอืเปลี่ยนแปลง
รายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทางราชการเชนทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบลทะเบียนที่
เกี่ยวกับการคาและอุตสาหกรรมและงานทะเบียนเอกสารเกีย่วกับสิทธิตางๆการรวบรวมขอมลูหรือจัดเตรียมเอกสาร
และจดบันทึกรายงานการประชุมเปนตนและปฏิบัติหนาที่อืน่ที่เกี่ยวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนง 

๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรอืเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขาที ่ก.พ. ก.ค. 
หรือ ก.อบต.รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ช่ัวโมงหรือทางอื่นทีก่.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรบัตําแหนงน้ีไดหรือ 

 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขาที ่ก.พ. ก.ค. หรอื 
ก.อบต. รับรองซึง่ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา๖ หนวยกิตหรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอร
จากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรบัรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใช
เวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ช่ัวโมงหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงน้ีได 
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-๙- 
ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและกฎหมาย 
กฎระเบียบและขอบงัคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่

๒. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ 
ปฏิบัติงานในหนาที ่

๓. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๔.มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
๕. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ยูในความ 

รับผิดชอบ 
๒. ชื่อตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 
คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคําสั่ง  ตามแบบ  หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยาง
กวาง ๆ  ที่จําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถหรอืความชํานาญงานคอนขางสูง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึนโดยรวดเรว็มใิหลกุลามออกไป ลดอนัตรายและความ

เสียหายที่เกิดเพลงิไหม รักษาและบํารุงขวัญ ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปนสวนใหญ ปองกันและบรรเทาอนัตรายจากอทุกภัย  
วาตภัย  การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสิน  ชวยเหลือสงเคราะหผู  ประสบภัย  การฟนฟบููรณะสิง่ชํารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม  
ตามแผนทีเ่ทศบาลไดกําหนดไว  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางวิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิค 

วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ชางเครื่องยนต  ชางไฟฟา  ชางโยธา  
ชางกอสราง  ชางกลโรงงาน  ชางเช่ือมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงน้ีได  หรือ 

๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรอืเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  ทางวิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิควิศวกรรม
โยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ทางชางเครื่องยนต  ชางไฟฟา  ชางโยธา       
ชางกอสราง  ชางกลโรงงาน  ชางเช่ือมและโลหะแผน  หรอืทางอื่นที่  ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงน้ีได 
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-๑๐- 
 ความรูความสามารถที่ตองการ 
  ๑.  มีความรูในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  ๒.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  และกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่

๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง  งานธุรการท่ัวไป  และงาน 

สารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  ๔.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ละเอียด  แมนยํา 

 ๖.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ยูในความ
รับผิดชอบ 

๓. ชื่อตําแหนง   นายชางโยธา ๒ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกบังานชางโยธา ภายใตการกํากบัตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่ง หรือ
แบบหรือแนวทางปฏิบัติทีม่ีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เปนเจาหนาที่ข้ันตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การ
ชวยออกแบบ การควบคุม การกอสราง และบํารงุรักษาดานโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การ
ใหคําปรึกษาแนะนําที่เกี่ยวกบังานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองนํ้า อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคาร 
ชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรอื สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกบั
งานดานชางโยธา เชน สํารวจทางเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจ 
หาขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซอม
สรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นทีเ่กี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรอืเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางเทคนิควิศวกรรมโยธา 

เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม  ชางกอสราง กอสราง  ชางสํารวจ ชางโยธา หรือทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงน้ีได หรือ 

๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืเทยีบไดไมตํ่ากวาน้ีทางเทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม  ชางกอสราง กอสราง ชางสํารวจ ชางโยธาหรอืทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงน้ีได 
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-๑๑- 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
๑.  มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒.    มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบงัคับอื่นที่ใชในกาปฏิบัติงานในหนาที ่
๓.    มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ 

ปฏิบัติงานในหนาที ่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๕. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ 

รับผิดชอบ 
๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 

๔. ชื่อตําแหนง   เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๒ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นที่คอนขางยากภายใต
การกํากบัตรวจสอบโดยทั่วไป  หรอืตามคําสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกบัการพิจารณาแบบแสดงรายการ    คํารอง  คําขอ คําอุทธรณ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิน  หรอืรายการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของเพื่อประเมินภาษี  ตรวจแบบแสดงรายการและ
เอกสารแนบเรือ่ง  ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คํานวณภาณี  คาปรับเงินเพิ่ม  แจงการผลประเมิน  คําช้ีขาดการ
อุทธรณช้ีแจงใหเหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  เชน  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุง
ทองที่   ภาษีปาย   คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา   คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  
คาธรรมเนียม  ใบอนุญาตการทํานํ้าแข็งเพือ่การคา   คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน   และใชเครื่องขยาย
เสียง  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คาธรรมเนียมขน สิ่งปฏิกลู  คาธรรมเนียม
ควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามขอบังคับตําบล  คาปรบัผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล  
คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  
คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน
สงเสริมกจิการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  คาจําหนวยเวชภัณฑ  คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา  
และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด  ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษา
หรือคนหาเอกสารหลักและเรื่องของผูเสียภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอื่น  สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษี
อากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางชําระ  ควบคุมหรอืดําเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา
รายงานและปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ 
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-๑๒- 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), อนุปรญิญาหรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ีทางบัญชี 
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกจิ คอมพิวเตอร 
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงน้ีได 

๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.), หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ีทางบัญชี  
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกจิ คอมพิวเตอร 
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงน้ีได 

 
ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูในการจัดรายไดขององคการบรหิารสวนตําบลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที ่

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และ 
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่

๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม 
แกการปฏิบัติงานในหนาที ่

๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
๕. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ 

๕. ช่ือตําแหนง            เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป  ๓ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกบังานบรหิารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  ภายใตการกํากับ   ตรวจสอบโดยใกลชิด  
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  เปนเจาหนาที่ช้ันตนที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบัการบริหารงานทั่วไปโดย    ควบคุมการ
จัดการงานตาง ๆ  หลายดาน  เชน  งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงิน และบญัชี  งานพัสดุ  
งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมขอมูล  สถิติ  งานสัญญาเปนตน หรือ
ปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เชน  ราง  โตตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับ
การประชุม  บันทึกเรื่องเสนอทีป่ระชุม  จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่น ๆ
ทําเรื่องติดตอกบัหนวยงานและบุคคลตาง ๆทัง้ในประเทศและตางประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่
ประชุม  หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการเปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
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-๑๓- 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.     
รับรองหรือทางอื่นที่  ก.จ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงน้ีได  

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

  ๑.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมอืง  เศรษฐกิจและสงัคมโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงของประเทศไทย 
  ๒.  มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมลู  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 
๖. ชื่อตําแหนง    นักวิชาการพัสดุ ๓ 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนเกี่ยวกบังานวิชาการพัสดุที่ยุงยากพอสมควร 
ตามคําแนะนํา  แนวทางคูมือปฏิบัติงานที่มอียูบางแตไมทั้งหมด  โดยปฏิบัติงานภายใตการกํากับแนะนําหรือ
ตรวจสอบงานบาง  หรอือาจไดรบัมอบหมายงานบางสวนใหรับผิดชอบ  โดยจะไดรบัคําแนะนํา 
เปนพเิศษในกรณีที่มปีญหา  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง  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  ในการจัดหาจัดซื้อพสัดุ  เปนตน   
และปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่กี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ปริญญาตรหีรอืเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร ทางสงัคมศาสตร ดานพาณิชยศาสตรหรอื
บรหิารธุรกจิ   หรือทางอืน่ที่  ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงน้ีได 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
๑. มีความรูในวิชาการพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. มีความรู  เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืน  กฎหมายวาดวย 

ระเบียบบรหิารราชการแผนดินและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบงัคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
๓. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงของประเทศไทย 
  ๔.  มีความสามารถในการสํารวจขอมลู  ศึกษาวิเคราะหปญหาและสรปุเหตุผล 
  ๕.  มีความรู  ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  ๖.  มีความสามารถในการสื่อสาร  รับฟง  และช้ีแจงผูอื่นไดอยางเหมาะสม 
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-๑๔- 

 
  ๗.  มีความรู  ความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกบัหนาที่  ความ
รับผิดชอบของตําแหนง 
๗. ชื่อตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ ๓ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกบัวิชาการการสงเสรมิสุขภาพ ภายใตการกํากบัตรวจสอบโดยใกลชิด อาจ
ปฏิบัติงานรกัษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  เปนเจาหนาที่ช้ันตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการสงเสรมิสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน รวมศึกษา หาขอมลู วิเคราะห วิจัย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกบัวิธีการแกไขปญหา
รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานทางดานสงเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให
คําแนะนําตรวจสอบเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ เชน การบรหิาร การอนามัยแมและเด็ก  การ
วางแผนครอบครัว การสงเสรมิภาวะโภชนาการ การใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน  ครู  นักเรียน ตลอดจน
การเผยแพร และจัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาคและบุคคลตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการ
สงเสริมสุขภาพ รวมดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการสงเสรมิสุขภาพ โดยการตรวจความ
ถูกตองของรายงานผลการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูล สถิติ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
เฉพาะเรื่อง หรืองานสงเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข จัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ เครื่องมือ อุปกรณ
การแพทย ที่ใชสําหรบัการดําเนินการสงเสรมิสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค  
เชน  การบําบัดรกัษาโรคติดตอมาลาเรยี โรงเรื้อน การสุขาภิบาลโรงเรอืน การจัดหานํ้าสะอาด การคนหาผูปวย การ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรค เปนตน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข 

คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางสาธารณสขุศาสตร การพยาบาล สุขศึกษา หรือ
ทางอื่น  ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงน้ีได 

๒. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล หรือทางอื่นที่ ก.
อบต.กําหนดวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงน้ีได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูในวิชาการสงเสริมสุขภาพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่

๓. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย 
เฉพาะอยางย่ิงของประเทศ 
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-๑๕- 
 

๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๕. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมลู วิเคราะหปญหาและสรปุเหตุผล 

ชื่อตําแหนง                                                        นักวิชาการเกษตร  ๓ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกบัวิชาการเกษตร ภายใตการกํากบัตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติ 
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

เปนเจาหนาที่ข้ันตนทําหนาที่ชวยศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ 
เกษตร เฃน การปรับปรงุ บํารงุพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรงุวิธีการผลิต 
การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตจากขาว พืชไร พืชสวน ไหมและยางพารา เปนตน สาธิตการปลุกพืชและการปราบ
ศัตรูพืช ใหคําปรึกษาแนะนํา อบรม และสงเสริมวิชาการและความกาวหนาทางการเกษตรแกเจาหนาที่เกษตรกร
และประเมินโดยทั่วไปชวยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบือ้งตนเกี่ยวกบัการทดลองและวิเคราะหวิจัยพันธุพืช 
วัตถุมีพิษปุยเคมี ตลอดจนชวยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมและ
ปฏิบัติงานหองปฏิบัติการหรอืในสถานีทดลอง ซึง่ดําเนินการคนควาทดลองและวิเคราะหวิจัยเพือ่ปรับปรงุกรรมวิธี
การผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพื้นทีท่ดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นทีเ่กี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปรญิญาตรี  หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ีทางเกษตรศาสตร สัตวแพทย เทคโนโลยีทาง 
การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พฒันาผลิตภัณฑ   
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูในวิชาการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยระเบียบ

บรหิารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบงัคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที ่

๓. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงของประเทศไทย 

๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๕. มีความสามารถในการศึกษาขอมลู วิเคราะหปญหา และสรปุเหตุผล 

๖. มีความสามารถในการถายทอดความรูแกเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมีอัธยาศัยและ
มนุษยสัมพันธที่ดี 
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-๑๖- 
ภาคผนวก ข 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลมะคา 
เรื่อง  การรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

ลงวันท่ี ๑๐  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล 

 
สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ 

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน) ทุกตําแหนงสายงานทีเ่ริม่ตนจากระดับ ๒ 
ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปโดยขอสอบปรนัยดังตอไปน้ี 

๑. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม  ๒๕ คะแนน) 
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรปุเหตุผลโดยใหสรุปความหรือจับประเด็นในขอความ

หรือเรื่องราวหรือใหวิเคราะหเหตุการณหรอืสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกจิหรือสังคมหรือใหหาแนวโนมหรอื
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมลูหรือสมมติฐานหรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น 

๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
เปนการทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษาโดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความสั้นๆ

หรือบทความและใหพจิารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคําประโยคหรือขอความสั้นๆ การอาน
และทําความเขาใจกับบทความหรือขอความที่กําหนดให แลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ 
ทั้งน้ีรวมถึงการสรปุความและตีความดวย ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคให
ถูกตองตามหลักภาษา และการเรียงความ 
          ๓. วิชาความรูและกฏหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ทดสอบความรูในเรื่องตอไปน้ี 
                  (๑) ความรูวาดวยการจัดต้ังและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
                  (๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                  (๓) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

       (๔) กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
       (๕) พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมลาสุด 
       (๖) พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบนั 
       (๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม๑๐๐)  
ทดสอบความรอบรูและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดเกี่ยวกบัตําแหนงที่รบัสมัครสอบแขงขันฯ  
๑. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  ระดับ ๒ 
๑. ความรูในดานงานธุรการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่  ดังน้ี 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่เติมลาสุด 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน 
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-๑๗-   
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจบุัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพสัดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที ่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงินการเบกิจายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๓. วิชาความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔. เหตุการณปจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม) 

๒. ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ  ๒ 
๑. ความรูในดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่  ดังน้ี 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่เติมลาสุด 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพสัดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที ่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงินการเบกิจายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๓.  เหตุการณปจจุบัน (การเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคม) 
๓. ตําแหนงนายชางโยธา   ระดับ  ๒  

๑. ความรูในดานงานชางโยธา  อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่  ดังน้ี 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่เติมลาสุด 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน 
- พระราชบัญญัติผงัเมอืง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แกไขเพิม่เติม 

          - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
 ๓.  เหตุการณปจจุบัน (การเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคม) 
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-๑๘-   

๔. เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ  ๒  
๑. ความรูในดานงานจัดเก็บรายได  อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่  ดังน้ี 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่เติมลาสุด 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 

          - ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
 ๓.  เหตุการณปจจุบัน (การเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคม) 

สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ 
ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน) ทุกตําแหนงสายงานทีเ่ริม่ตนจากระดับ ๓ 

ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปโดยขอสอบปรนัยดังตอไปน้ี 
๑. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม  ๒๕ คะแนน) 
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรปุเหตุผลโดยใหสรุปความหรือจับประเด็นในขอความ

หรือเรื่องราวหรือใหวิเคราะหเหตุการณหรอืสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกจิหรือสังคมหรือใหหาแนวโนมหรอื
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมลูหรือสมมติฐานหรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น 

๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
เปนการทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษาโดยการสรุปความและหรือตีความจากขอความสั้นๆ

หรือบทความและใหพจิารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคําประโยคหรือขอความสั้นๆ การอาน
และทําความเขาใจกับบทความหรือขอความที่กําหนดให แลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ 
ทั้งน้ีรวมถึงการสรปุความและตีความดวย ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคให
ถูกตองตามหลักภาษา และการเรียงความ 
          ๓. วิชาความรูและกฏหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ทดสอบความรูในเรื่องตอไปน้ี 
                  (๑) ความรูวาดวยการจัดต้ังและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
                  (๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                  (๓) พระราชราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

       (๔) กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
       (๕) พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมลาสุด 
       (๖) พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบนั 
       (๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
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ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม๑๐๐)  
ทดสอบความรอบรูและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดเกี่ยวกบัตําแหนงที่รบัสมัครสอบแขงขันฯ  

๕. ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ระดับ  ๓ 
๑. ความรูในดานงานบรหิารงานทั่วไป  อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่  ดังน้ี 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่เติมลาสุด 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน 

           ๓.  เหตุการณปจจุบัน (การเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคม) 

๖. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  ระดับ  ๓ 
๑. ความรูในดานงานพัสดุ  อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่  ดังน้ี 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่เติมลาสุด 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน 

 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

           ๓.  เหตุการณปจจุบัน (การเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคม) 
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๗. ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ   ระดับ  ๓ 
๑. ความรูในดานงานสงเสริมสุขภาพ  อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่  ดังน้ี 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่เติมลาสุด 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน 

           ๓.  เหตุการณปจจุบัน (การเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคม) 

๘. ตําแหนงนักวิชาการเกษตร   ระดับ  ๓ 
๑. ความรูในดานงานเกษตร  อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่  ดังน้ี 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิม่เติมลาสุด 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน 

           ๓.  เหตุการณปจจุบัน (การเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคม) 
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หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
 

                                                                                    เขียนที่............................................................ 
                                                                                    วันที่..............เดือน...................พ.ศ................ 
 
                        ขาพเจา............................................................ตําแหนง................................................................ 
สังกัด.............................................อนุญาตให......................................................ตําแหนง............................................
ระดับ.......................สงักัด.................................................อําเภอ.........................................จงัหวัด.............................. 
สมัครสอบแขงขันตามประกาศองคการบรหิารสวนตําบลมะคา  เรื่อง  การรบัสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสวนตําบล  ลงวันที่   ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในตําแหนง....................................................................... 
 
                        ทั้งน้ี หาก...........................................สอบแขงขันได  และมีสิทธิไดรบัการบรรจุและแตงต้ัง
ขาพเจายินยอมให....................................................โอน/ยาย  มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการตามผลการ
สอบแขงขัน 
 
 
 
 
                                                                         (ลงช่ือ) 
                                                                                 (............................................) 
                                                                       ตําแหนง............................................. 
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