
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา 
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ระดับ 2 และระดับ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………… 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  จะด าเนินการรับ

สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2557  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13  มาตรา 14  มาตรา 15  มาตรา 17 (5)  และมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542  ข้อ 56  ข้อ 62  ข้อ 63  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล(ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดมหาสารคาม และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนต าบล ในต าแหน่งต่าง ๆ  ดังนี้ 
  
 1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 

1.1 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จ านวน 1 อัตรา 
1.1.1 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน  1 อัตรา 

1.2 ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จ านวน 3 อัตรา 
1.2.1 ต าแหน่ง บุคลากร     จ านวน  1 อัตรา 
1.2.2 ต าแหน่ง วิศวกรโยธา    จ านวน  1 อัตรา 
1.2.3 ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร    จ านวน  1 อัตรา 

   
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ 6 แห่ง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545  ดังต่อไปนี้  

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

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

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ดังนี้  
 

/(ก)โรคเรื้อน……. 
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(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย  
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

   (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอ่ืน  
   (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 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็น 
พนักงานส่วนต าบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม)อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ ใน
กรณี ดังนี้  
                    (๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)   
                         (๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือ
ราชการ เกินสองปีแล้ว   และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  
                 (๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙  ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๐ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 
  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 าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
 3.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก 

ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 8,800 บาท หรือตามท่ี ก.อบต. ก าหนด  
/3.2.2 ประกาศนียบัตร.......... 
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   3.2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,330 บาท หรือตามท่ี ก.อบต. ก าหนด  
  3.2 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 าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าง 5 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 
12,560 บาท หรือตามท่ี ก.อบต.ก าหนด  
 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน  
  4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครแข่งขัน 

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอระเบียบการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่
วันที่  21 มีนาคม 2557  ถึงวันที่ 11 เมษายน 2557  ในวันและเวลาราชการ  และมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 
ต าแหน่งเท่านั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4399-2046 และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา 
www.ratphat.go.th  
 5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้  
ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ต าแหน่งละ 100 บาท  
ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ต าแหน่งละ 200 บาท  
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด 

เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตนั้น 

6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ  
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือตัวเองและยื่นใบ 

สมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้ 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน  

จ านวน ๓ รูปโดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน ๑ รูปและบัตรประจ าตัวสอบจ านวน ๒  รูป  
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

อย่างละ ๑ ฉบับ  
(๓) ส าเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) มาแสดงในวันรับ 

สมัคร โดยผู้สมัครสอบจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร  กรณี
หลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมส าเนา อย่างละ  ๑  ฉบับ  

(๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  นับตั้งแต่วัน  
ตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ  (ฉบับจริง) 

(๕) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
(๖)  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
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7. การยื่นใบสมัคร  
  ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ในวัน 
เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่ระดับไม่สูง
กว่าที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่และใช้คุณวุฒิการศึกษาเดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่จะต้องมีหนังสือรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ 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  
 
 8. เงื่อนไขการรับสมัคร  

8.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ 
มีสิทธิ สมัครสอบ ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ คือวันที่ 11 เมษายน 2557  ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญา
บัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็น
เกณฑ ์ 
  8.2 ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 2 และระดับ 3  และสมัคร
สอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้  
  8.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
  8.4 ประกาศต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จะปิดไว้ ณ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  และสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓99 2046 ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลราษฎร์พัฒนา www.ratphat.go.th  โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามประกาศทุกระยะ 
ด าเนินการปฎิบัติให้ถูกต้องตามประกาศก าหนด โดยจะอ้างเหตุผลว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้  
 
 9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  

องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในวันที่ 18  
เมษายน 2557 และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา จะประกาศเพ่ิมเติมให้ทราบใน
ภายหลัง 
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 10. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบ
ท้ายประกาศนี้  

 
 11. หลักเกณฑ์การตัดสิน  

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตาม 
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

 
12. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

12.1 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงล าดับที่จากผู้ 
สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาค
ความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
   12.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่าง
เดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการ
เรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ภายในอายุบัญชีที่ก าหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้ แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ราษฎร์พัฒนาที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามท่ีประกาศ
หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี  

13. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  
๑๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเม่ือมีการเรียกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
๑๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

ราษฎร์พัฒนาก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน  

๑๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ 
สอบได้  

๑๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการ 
ที่บรรจุไม่รับโอนและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอนผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 

๑๓.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
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การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๑๑.๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ

ราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบได้และ
บัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีบรรจุในครั้งต่อไป 
 

๑4. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
๑4.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่งในองค์การ 

บริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา อย่างน้อย ๑ ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอน ไปสังกัดหน่วยงานราชการอ่ืนได้  
๑4.๒ การบรรจุและแต่งตั้ง  จะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่งอ่ืน 

ที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขันและเป็นต าแหน่ง
ที่เก่ียวข้องและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและ
แต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

๑4.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนจะรับโอนและบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง 
ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามที่ประกาศไว้ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองไม่ได้  

๑4.๔ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
หรือส่วนราชการอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

๑4.๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชี   ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา 
เท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตรา  ที่ว่างแล้ว หาก
ภายหลังมีต าแหน่งว่างลงอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียง
ตามล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา ด าเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าว โดยยึดหลักความรู้ 
ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้
ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้
สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา ได้ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓ –992046  หรือทาง
www.ratphat.go.th  เพ่ือจะได้ ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2557  

 
 
 
 

(นายไกรษร  มธิศิริกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา 

       ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
 
 
 
 
 

http://www.kudranglocal./
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ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา 

ลงวันที่  7  มีนาคม  2557 
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  

************* 
ผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลในแต่ละต าแหน่งในประกาศฯ นี้  

จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง  รายละเอียดแนบท้าย ดังนี้ 
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 
๑.ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ๒     รหัสต าแหน่ง  ๒๐๑ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน  ซึ่งจ าเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความ
ช านาญงานที่ค่อยข้างสูง ภายใต้การตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง 
ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานที่ให้บริการทางสาธารณสุข  โดยให้บริการเยี่ ยม
เยียน  ตรวจสุขภาพร่างกาย ให้ค าแนะน าช่วยเหลือสงเคราะห์  ให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป  เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงงานอนามัยแม่และเด็กและงานทันตสาธารณสุข การ
สุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้สาธารณสุข หรือปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา เช่น ช่วยควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติและ
ข้อมูลการเกิดโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข  สอบสวนภาวะการเกิดโรคในเบื้องต้น  ติดตามและ
รายงานการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเชื้อส่งตรวจ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการแพทย์แผนไทยหรือทางอ่ืนที่ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

 
/สายงานเริ่มต้น……. 
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สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 
1.ชื่อต าแหน่งบุคลากร                            รหัสต าแหน่ง    301 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนักหรือใน
ฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน   
รับผิดชอบงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ านวนหนึ่งหรือ
ปฏิบัติงานบุคคลของส่วนราชการที่ยากพอสมควร  ภายใต้การก ากับตรวจสอบบ้าง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ  ด าเนินการออกค าสั่งเกี่ยวกับ   การบรรจุแต่งตั้งและ
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับงานบุคคล  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาในการสรร
หาและพัฒนาบุคคล  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการด าเนินการ  เรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ด าเนินเรื่องการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน  จัดท าแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบล        ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังท าหน้าที่ 
ติดต่อประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ  
กฎหมาย รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้    
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1.  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
 4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 
 
 
 

/ชื่อต าแหน่ง………..   
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2.ชื่อต าแหน่ง  วิศวกรโยธา 3       รหัสต าแหน่ง  302 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและผังเมือง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและค านวณ  พิจารณาการตรวจสอบ  ค้นคว้า  ทดสอบ  
วิเคราะห์และวิจัย  วางโครงการก่อสร้าง  ให้ค าปรึกษาแนะน าในงานวิศวกรรมโยธา  เช่น อาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม  
ถนน  สะพาน  ท่าเทียบเรือ  อู่เรือหรือคานเรือ  ก าแพงคันดิน  โครงสร้างส าหรับรองรับถังน้ า  ถังน้ ามัน  ถังเก็บของ
ไหล  อุโมงค์สาธารณะและส ารวจออกแบบ  วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและท่ีเกี่ยวกับการผังเมืองเพ่ือ
วางโครงการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบคมนาคมและการขนส่ง  ประเภททางหลวงเทศบาล  
สนามบิน  ทางวิ่ง  สระว่ายน้ าสาธารณะ  งานผลิตน้ าประปา  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน   

วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมส ารวจ  หรือทางอ่ืนที่  ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )   
 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยกฎหมายเทศบาล  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย กฎ  
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 
 

/ชื่อต าแหน่ง.............         
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3.ชื่อต าแหน่ง        นักวิชาการเกษตร  3         รหัสต าแหน่ง  303 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ 
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นท าหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ 
เกษตร เช่น การปรับปรุง บ ารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การ
ใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช 
ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรและประเมิน
โดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี 
ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
หรือในสถานีทดลอง ซึ่งด าเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพ
ของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพ้ืนที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทาง 

การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์   
หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของประเทศไทย 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
6. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมีอัธยาศัยและ

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

 
/ภาคผนวก ข………. 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา 
ลงวันที่  7 มีนาคม 2557 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
************* 

ต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2   

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ทุกต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบปรนัย ดงัต่อไปนี้  
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)    
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นใน

ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน  

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความหรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ 
การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่าง ๆ  

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน ) 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือ

บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบ
โดยการอ่าน และการท าความเข้าใจกับบทความหรือข้อความท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมาในแต่ละบทความ 
หรือข้อความทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย 

ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการ
เรียงความ  
                ๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ก าหนดคะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนี้  

๓.๑  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๓.๒  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๓.๓  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๓.๔  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๓.๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓.๖   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓.๗  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓.๘  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
๓.๙   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมข. ภาค

ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)  
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ

ต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดที่เก่ียวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก)  
๒. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ ๒  
                  ๒.๑   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๒.๒  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒.๓  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๒.๔  ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

/ต าแหน่งในสายงาน………. 
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ต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก  ระดับ 3   

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

ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน  

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความหรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ 
การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่าง ๆ  

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน ) 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือ

บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบ
โดยการอ่าน และการท าความเข้าใจกับบทความหรือข้อความท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมาในแต่ละบทความ 
หรือข้อความทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย 

ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการ
เรียงความ  
               ๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ก าหนดคะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้  

๓.๑  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๓.๒  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๓.๓  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๓.๔  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๓.๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓.๖   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓.๗  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓.๘  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
๓.๙   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                          

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ

ต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดที่เก่ียวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก)  
1.ต าแหน่งบุคลากร  ระดับ 3 

๑.ความรู้ในงานการเจ้าหน้าที่งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
5.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
6.ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ 

/2.ต าแหน่ง............   
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2.ต าแหน่ง  วิศวกรโยธา   ระดับ 3 

1 ความรู้ในทางงานวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 
    1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
4.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5.พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๖.กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ 

คนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
7.ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์ 
8.ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ 
9.การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
10.ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ 

 
3.ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  3 

๑.ความรู้ในงานการเจ้าหน้าที่งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 

1,ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร 
2.ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
3.ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของ 

ผลผลิตทางการเกษตร 
4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                              

                                                             
            

ใบสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล     ระดับ ๒  ระดับ ๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พฒันา อ าเภอพยคัฆภูมิพสัิย    จังหวดัมหาสารคาม    ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

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

                                                                                                   เลขประจ าตัวสอบ      ….…………………….                                                       
   
๑.  ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรดว้ยลายมือของตนเองและลงลายมือช่ือต่อเจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 
๒.  ก่อนยืน่ใบสมคัรจะตอ้งตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ ใหค้รบถว้นดว้ยตนเอง 

 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

               ดว้ยขา้พเจา้ประสงคจ์ะสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนกังานส่วนต าบล  จึงขอแจง้
รายละเอียดของขา้พเจา้เพื่อประกอบการพิจารณา  ดงัต่อไปน้ี 

๑. ช่ือ -  นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................สัญชาติ...................                                                                                                                                            

๒. เพศ          (   )    ชาย                   (   )  หญิง 

๓. สถานภาพ 
 (   )  โสด           (   )  สมรส           (   )  อ่ืน ๆ  
   ช่ือคู่สมรส..................................................   สกุล............................................. อาชีพ.............................. 
 ขอ้มูลเก่ียวกบับุตร/ธิดา 
 (   )  ไม่มีบุตร/ธิดา       (   )  มีบุตร/ธิดา จ านวน ..........คน (ชาย .............คน หญิง ............  คน) 
 
๔. เกิดวนัท่ี.....................เดือน.............................................พ.ศ...........................(อาย.ุ............ปี................เดือน)   

๕. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน                     
๖. ออกให ้ ณ  อ าเภอ/เขต........................................................................................................................................ 
 
 
 
 

รูปถ่าย 

ขนาด  ๑  นิ้ว 
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๗. ต าแหน่งท่ีสมคัรสอบ.............................................................................................................  ระดบั............... 

๘. ประวติัการศึกษา 
    ๘.๑  ระดบัการศึกษา............................................ช่ือสถาบนัการศึกษา............................................................. 
           จงัหวดั..............................สาขาหรือวชิาเอก..............................................คะแนนเฉล่ียสะสม.................. 
    ๘.๒  วฒิุการศึกษาอ่ืน ๆ.....................................................ช่ือสถาบนัการศึกษา................................................ 
           จงัหวดั..............................สาขาหรือวชิาเอก..............................................คะแนนเฉล่ียสะสม................... 

๙. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
            ................................................................................................................................................................... 
            ................................................................................................................................................................... 

๑๐. ช่ือบิดา…………………………………………………………..อาชีพ......................................................... 

๑๑. ช่ือมารดา…………………….………………………………….อาชีพ......................................................... 

๑๒. สถานท่ีติดต่อ 
 ท่ีอยูปั่จจุบนัสามารถติดต่อไดส้ะดวก 

บา้นเลขท่ี..................  หมู่ท่ี...............  ซอย/ตรอก............................... ถนน............................................   
 แขวง/ต าบล.......................เขต/อ าเภอ.............................จงัหวดั.....................รหสัไปรษณีย.์.................  
          โทรศพัท/์โทรสาร.............................................................   E-mail ............................................................ 

๑๓. ไดแ้นบหลกัฐานต่างๆ ซ่ึงไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้มาพร้อมกบัใบสมคัรรวม...............ฉบบั 
          (    )  ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนงัสือรับรอง             (    )  รูปถ่าย ๑ น้ิว  ๓  รูป ถ่ายในคราวเดียวกนั 
          (    )  ส าเนาทะเบียนบา้น                                    (    )  ใบรับรองแพทย ์(ตวัจริง)                          
          (    )  ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรขา้ราชการหรือพนกังานของรัฐ 
          (    )  ใบเปล่ียนช่ือสกุล (ถา้มี)                               (    )  ทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
          (    )  หนงัสือรับรองผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั   
          (    )  เอกสารอ่ืน ๆ ระบุ....................................................................................                          

      ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความดงักล่าวน้ีเป็นความจริงทุกประการ  และขา้พเจา้จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ตรวจสอบคุณสมบติัของตนเองใหต้รงตามท่ีเปิดรับสมคัรสอบ  และหากขา้พเจา้ไม่มีคุณสมบติัหรือเขียนขอ้ความอนั
เป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยินยอมให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลราษฎร์พฒันา  ถือวา่ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้ขาดคุณสมบติัในการสมคัร
สอบและไม่มีสิทธิไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนกังานส่วนต าบล 
 
                               (ลงช่ือ)...........................................................ผูส้มคัรสอบ 

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

                       วนัท่ี......... เดือน .............................พ.ศ. ............ 
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เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ไดต้รวจสอบหลกัฐานการสมคัรสอบแลว้ปรากฏวา่ 

(     )  คุณสมบติัครบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(     )  คุณสมบติัไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
          (     ) ไม่หารือคุณสมบติั     (     )  หารือคุณสมบติั 

(ลงช่ือ).............................................................. 
            (............................................................) 

ต าแหน่ง................................................... 
               เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติั 
วนัท่ี.............เดือน................................พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
ไดต้รวจสอบหลกัฐานการสมคัรสอบแลว้ปรากฏวา่ 

(     )  หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น                                       
(     )  ไม่ถูกตอ้ง                                                                
           เน่ืองจาก.................................................................                 

(ลงช่ือ)....................................................................                  
            (........................................................)                                     
ต าแหน่ง.......................................................                            
                   เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร                                                                             
วนัท่ี.............เดือน................................พ.ศ.  ๒๕๕๗               
 
ไดรั้บเงินค่าธรรมเนียม  จ านวน..................ไวแ้ลว้ 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มท่ี.............เลขท่ี................. 
วนัท่ี.............เดือน................................พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(ลงช่ือ).................................................................. 
              (............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 
                                 ผูรั้บเงิน 
วนัท่ี.............เดือน................................พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 



           
 

 

 
 

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
 

                                                                                    เขียนที่............................................................ 
                                                                                    วันที่..............เดือน...................พ.ศ................ 
  
                        ข้าพเจ้า............................................................ต าแหน่ง....... ......................................................... 
สังกัด.........................................อนุญาตให้......................................................ต าแหน่ง........ ....................................ระดับ
...................สังกัด.................................................อ าเภอ.........................................จังหวัด..............................  
สมัครสอบแข่งขันตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา  เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานส่วนต าบล ระดับ  ๒  ระดับ  ๓  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ลงวันที่ 7 มีนาคม  ๒๕๕๗  ในต าแหน่ง
....................................................................... 
 
                        ทั้งนี้ หาก...........................................สอบแข่งขันได้  และมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าพเจ้า
ยินยอมให้....................................................โอน/ย้าย  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามผลการสอบแข่งขัน  
 
 
 
 
 
 
                                                       (ลงชื่อ) 
                                                               (............................................) 
                                                   ต าแหน่ง............................................. 
 

 


