
 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) 
………………………………………… 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายห้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จึงแก้ไขภาคผนวก ก ในประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  
เรื่อง การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 ดังต่อไปนี้ 
 

ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ลงวันที่   5   มีนาคม 2557 
************* 

  ผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลในแต่ละต าแหน่งในประกาศฯ นี้  
จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง รายละเอียดแนบท้าย ดังนี้ 
1.สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1                                                                 
1.1  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                 รหัสต าแหน่ง  101 
ชื่อต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่พัสดุ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตามค าสั่ง
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบส าคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์  และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง  ๆ   เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พณิชยการ  เลขานุการ  
การตลาด  การขาย    ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องยนต์  ช่างกลโรงงาน  หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า  ที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับ  ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตาม
ค าสั่ง  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ช่วยในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับ  บ ารุงรักษา  ซ่อมเครื่องจักร  เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับไฟฟ้า  เบิกจ่าย  จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
งานในหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ทางอ่ืนที่   ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้า  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้สามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

         

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การก ากับ
ตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

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

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

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

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

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

1.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
     และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี  ภายใต้การก ากับตรวจสอบใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

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

คุณสมบัติเฉพาะ/............ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  หรือทางอ่ืนที่   
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
                      2.ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  หรือทางอ่ืนที่   
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และ กฎหมาย  

กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของประเทศไทย 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 
 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    8   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2557  

 
 
 

 (นายสุรัชฐ์  จันทะรัง) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
                                         ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


