ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุ คลเป็นพนักงานส่วนตาบล
…………………………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดาเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 – 2560
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) มาตรา ๒๖ วรรคเจ็ ด แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้ง ที่
๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๕๕ ในการประชุม
คณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้ง ที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่ว นตาบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน
พ.ศ.๒๕๕8 ในการประชุม คณะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจัง หวัด แม่ ฮ่องสอน ครั้ง ที่ 3/2558 เมื่ อวัน ที่ 30
เมษายน 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชุมครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 จึงประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลจานวน 7 ตาแหน่ง
7 อัตรา ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งและจานวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง
๑.๑ ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
๑.๑.๑ ตาแหน่ง ช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
๑.๒ ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
๑.๒.๑ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒.๒ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จานวน 4 ตาแหน่ง ดังนี้
๑.๓.๑ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน ๑ อัตรา
๑.๓.๒ ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
จานวน ๑ อัตรา
๑.๓.๓ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน ๑ อัตรา
๑.๓.๔ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
จานวน ๑ อัตรา
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ
๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษั ตริย์ทรงเป็ นประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
/(๕) ไม่เป็น............
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ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(๑๕) พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบ และไม่ อ าจให้ เข้ า สอบได้ ทั้ ง นี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามข้อความ
ในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะต าแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค ร
แนบท้ายประกาศนี้ ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร คือ วันพุธ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8
๔. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจะได้รับเงินเดือนดังนี้
๔.๑ ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑
๔.๑.๑ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) อั ต ราเงิน เดื อ น 9,440 บาท หรือ ตามที่ ก.อบต.
กาหนด
๔.2 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
๔.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,880 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กาหนด
/4.2.2 ประกาศนียบัตร...
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มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,510 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กาหนด
๔.3 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
๔.3.๑ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,060 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กาหนด
4.3.2 ปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,060 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กาหนด
๔.3.3 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กาหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี อัตราเงินเดือน 15,840 บาท หรือ
ตามที่ ก.อบต. กาหนด
๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ ผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ จะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ขอและยื่ น ใบสมั ครด้ วยตนเองได้ ที่ ที่ ท าการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ค ะตวน อ าเภอสบเมย จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 - 26 เดื อ น สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๕8 ในวั นและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ ที่ ที่ ท าการองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแม่ค ะตวน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5368 7153
๕.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ตาแหน่งละ ๓๐๐ บาท
๕.๓ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ
(๑) หนังสือรับรองจากโรงเรียน/สภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสาเนาใบประกาศนียบัตร/
ปริญญาบัตร ฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
(๒) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย จานวน ๑ ฉบับ
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๓ X ๔ ซม. ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่
เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๔) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่สมัคร
ฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
(๗) หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ,พนักงานส่วนท้องถิ่น)
(๘) หลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๙) ผู้สมัครต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบราย
นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า สาเนาถูกต้องและลงชื่อ
วันที่ กากับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร
/๖. เงื่อนไข.................
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๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
คื อ วั น ที่ 26 เดื อ น สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ทั้ ง นี้ การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ประกาศนี ย บั ต ร
(หรือปริญ ญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือ ระเบี ยบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาหลัก สูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรื อคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณ สมบัติ เฉพาะสาหรับ ตาแหน่ งที่สมั ครอัน เป็น ผลท าให้ผู้ส มัครไม่มีสิ ทธิสมั ครตามประกาศรับสมัครดัง กล่ าว
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และจะไม่
คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกาหนดวัน
เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(ภาค ข.) ในวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่ อน เมื่ อสอบผ่ านทั้ ง สองภาคแล้วจึ ง จะมีสิ ทธิเข้ ารับการ
ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง (สั ม ภาษณ์ ) ต่ อ ไป รายละเอี ย ดหลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอบ ตามเอกสาร
ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้
๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่ง ขันได้ จะเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค.)มากกว่า เป็น
ผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค.)เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง (ภาค ข.) มากกว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ ในล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า ได้ ค ะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้ าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในลาดับสูงกว่า ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสาร ในการสมัครสอบ
บั ญ ชีผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ให้ ใช้ไ ด้ ไ ม่ เกิ น ๒ ปี นั บ แต่ วั น ขึ้น บั ญ ชี แต่ ถ้ ามี ก ารสอบแข่ ง ขัน แบบ
เดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
/๑๑. เงื่อนไข..............

-5๑๑. เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นจะได้ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ตามล าดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ผู้
สอบแข่งขันได้ ตามอัตราว่าง โดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่ง ตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้ง โดยห้ามโอน (ย้าย) ไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นทุกกรณี ยกเว้น
ลาออกจากราชการ
ทั้ งนี้ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลแม่ ค ะตวน จะด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ให้ เป็ น ไปด้ วยความโปร่ง ใส
ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รั บการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ ในทานอง
เดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558

( นายสุรศักดิ์ ใจคา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล

ผนวก ก

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
*************
ชื่อตาแหน่ง
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รหัสตาแหน่ง 101

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคาสั่ง
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบารุงรักษาด้านช่าง
โยธา การวางโครงการก่อ สร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้า ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อ น
อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานสารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา
เช่น สารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สารวจและทดลองวัสดุ สารวจข้อมูลการจราจร สารวจทางอุทกวิทยา สารวจทาง
อุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คานวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ
สารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา
สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้วย
และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา

ผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
*************
ชือ่ ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ 2
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกากับตรวจสอบ
โดยทั่วไป หรือตามคาสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใด
ด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม
ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทาทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบารุงรักษา ซ่อมแซมตาม
ก าหนดเวลาที่ ฝ่ า ยเทคนิ ค ก าหนดไว้ จ าหน่ า ยยานพาหนะที่ ช ารุ ด เสื่ อ มสภา พและการเบิ ก จ่ า ยพั ส ดุ ท างช่ า ง
การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสาคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติ
พนั ก งานส่ ว นต าบล ทะเบี ย นที่ เกี่ ย วกั บ การค้ า และอุ ต สาหกรรม และงานทะเบี ยนเอกสารเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิต่ า ง ๆ
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.
หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิ วเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ
ก.อบต. รั บ รอง ซึ่ ง ศึ ก ษาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ม าไม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต หรื อ ผ่ า นการฝึ ก อบรมทางด้ า นการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
5. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
*************
ชื่อตาแหนง

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2

รหัสตาแหน่ง 202

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีภายใตการกากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคาสั่ง
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชีตามที่ไดรับมอบหมาย
เชน การรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดทางบประมาณประจาปทาฎีกาเบิกเงินเชน บัญชีเงินสด
ประจาวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสาคัญหมวดรายจายตรวจทานงบใบสาคัญที่ไมมีปญหา
ทารายงานการเงินเปนประจาทุกเดือน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ากวานี้ทางทางบัญ ชีพาณิชยการเลขานุการ
การบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปสาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปจะตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา
9 หนวยกิตหรือทางอื่นที่ก.ท. กาหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนงนี้ไดหรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือไมต่ากวานี้ทางบัญชีพณิชยการเลขานุการ
การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปสาหรับทางการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปจะตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา
15 หนวยกิตหรือทางอื่นที่ก.ท.กาหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มี ค วามรู ในระเบี ย บเกี่ ย วกับ การเงิน การคลั ง มี ความรู ค วามเขาใจในกฎหมายสภาต าบลและ
องคการบริหารสวนตาบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยา
6. มีความสามารถในการใหคาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
*************
ชื่อตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓

รหัสตาแหน่ง 301

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคาสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่
ภายใต้การกากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จาเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารงาน
ระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอควรเช่น ร่างโต้ตอบ
หนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุมทารายงานการประชุม
รายงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคาสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทาง อื่นที่
ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มี ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มี ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับเหตุ การณ์ ปั จจุ บันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งของ
ประเทศไทย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

ผนวก ก

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
*************
ชือ่ ตาแหนง

นักพัฒนาชุมชน 3

รหัสตาแหน่ง 302

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใตการกากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติง านที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนงาน ดาเนินการและนับสนุนใหมี
การรวมกลุ มของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนาทองถิ่น เปนผูนาและเปนที่ปรึกษากลุ มในการพัฒ นาชุมชน
ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทางาน
พัฒ นากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิดใหคาแนะนาและ ฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการ
พัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนอานวยความ
สะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและ
จัดทารายงานตาง ๆ เปนตนและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ากวานี้ทุกสาขาที่ก.พ. ก.ค. หรือก.อบต.รับรองหรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มี ค วามรู ค วามเขาใจในกฎหมายสภาต าบลและองคการบริห ารสวนต าบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูลวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ผนวก ก

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
*************
ชือ่ ตาแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชี 3

รหัสตาแหน่ง 303

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใตการกากับตรวจสอบใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับการเงินและบัญ ชีโดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน จัดทาฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตองของ
บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทารายงานเงินรายจายตามงบประมาณของประจาเดือนจัดทา
ประมาณการ รายไดรายจายประจาปพรอมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ดาเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะหประเมินผลและติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายและจัดทา
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ากวานี้ทางบัญชีพาณิชยศาสตรเศรษฐศาสตรหรือทางอื่นที่
ก.อบต.กาหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนงนี้ได
2. ไดรับ ปริญ ญาโทหรือ เทีย บไดไมต่ากวานี้ท างบัญ ชีพ าณิ ชยศาสตรเศรษฐศาสตร หรือ ทางอื่น ที่
ก.อบต.กาหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย วาดวยสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของและที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
*************
ชื่อตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ระดับ 3

รหัสตาแหน่ง 304

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งาน
สังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของ
วิช าการต่าง ๆ ในความรับผิด ชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัย และการพั ฒ นาหนั งสื อและแบบเรียน การ
วางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดทามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้การให้หรือจัดบริการ
ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทาความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา
และส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติทางการศึกษาติดตาม ประเมินผลดาเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
วิจัย และเสนอแนะการปรั บ ปรุง เปลี่ ยนแปลงหลัก การระเบี ยบปฏิ บั ติ ตลอดจนแนวทางการพิ จารณาเรื่ องต่ างๆ
ฝึก อบรมและให้ค าปรึก ษาและน าในการปฏิบั ติ ง านแก่ เจ้า หน้ าที่ ระดับ รองลงมา ตอบปั ญ หาและชี้แ จงเรื่อ งต่า งๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยัง ทาหน้าที่จัดทาแผนและระบบสารสนเทศงานการเจ้าหน้ าที่ งาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่น
ที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมายจัดตั้งเทศบาล ฏกหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของ ประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

ผนวก ข
เอกสารแนบท้ายประกาศ ฯ
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ตามประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยข้อสอบปรนัย
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน )
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ
หรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคา ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การ
หาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจาลองต่างๆ
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน )
ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้นๆ การอ่านและการทา
ความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการ
สรุปความและตีความด้วย ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
และการเรียงความ
๓. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(๒) พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
(๓) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(๕) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพือ่ ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒

-2ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้
ลาดับ
ตาแหน่ง
ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
1. ช่างโยธา 1
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านโยธาและงานอื่น ๆ อย่าง
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฏกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548
- ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคการ
ก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี
2. เจ้าพนักงานธุรการ 2
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านธุรการ และงานอื่น ๆ อย่าง
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(การบันทึก)
3. เจ้าพนักงานการเงิน
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และงาน
และบัญชี 2
อื่น ๆ อย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

-3ลาดับ
ตาแหน่ง
ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักบริหารงานทั่วไป ได้แก่
- การบริหารทรัพยากรบุคลเบื้องต้น
- การบริหารงบประมาณ การบัญชีเบื้องต้น
- การบริหารงานการประชุมเบื้องต้น
- การจัดระบบงาน
- การจัดการประชุม
- การทารายงานการติดตาม การสรุป
- การรวบรวมข้อมูล
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
- หลักการเขียนหนังสือราชการ
- หลักการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ การทาแผนงานและโครงการ
การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
- หลักการประสานงาน การทางานเป็นทีม
๓. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
5. นักพัฒนาชุมชน 3
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
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6.

นักวิชาการเงินและบัญชี 3

7.

นักวิชาการศึกษา 3

ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
พ.ศ. 2538
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ดังนี้
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการศึกษา และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้
๑. ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมิ น บุ คคลเพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ ง หน้ าที่ จากประวั ติส่ วนตัว ประวัติก ารศึ ก ษา
ประวัติการทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม
จิตสานึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
………………………………………………..

ผนวก ค
๑. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของ
ตนเองและลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๒. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
ให้ครบถ้วนและลูกต้อง พร้อมรับรองสาเนาเอกสาร
ทุกแผ่น

ใบสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่ง.....................................................................

 

รหัสตาแหน่ง

จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อและชื่อสกุล (นาย,นาง,นางสาว)........................................................................................สัญชาติ........................................................
๒. อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.........................(อายุ..............ปี................เดือน)
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.......................................................ออกให้ ณ จังหวัด..............................หมดอายุวันที่.............................
๓. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ  ปวช.  ปวท./อนุปริญญา  ปวส  ปริญญาตรี สาขาวิชา......................................
วิชาเอก.......................................................สาเร็จจากสถานศึกษาชื่อ........................................................................................................
เมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ...............ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม……………วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ.......................
ความรู้ความสามารถพิเศษ..........................................................................................................................................................................
๔. อาชีพปัจจุบัน  ลูกจ้างหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  กาลังศึกษาต่อ  อาชีพอื่น….….…….
๕. สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่.................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย......................ถนน.................................ตาบล.............................................
อาเภอ....................................จังหวัด…………...........................รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท์.....................................................
๗. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว มาพร้อมกับใบสมัครรวม........................ฉบับ คือ
 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 ใบรับรองของสถานศึกษา
 ใบรับรองแพทย์
 สาเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ, พนักงานส่วนท้องถิ่น)
 อื่นๆ (ระบุ).........................................................
(* หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันครั้งนี้ *)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ และมี
คุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง ทั้งสิ้น
ลงลายมือชื่อ...................................................................ผู้สมัครสอบ
(..................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่
เดือน
พ.ศ………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครสอบแล้ว ปรากฏว่า
 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก............................................................................
( …………………..................………………… )
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
วันที่...........................................................

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ..............................บาท
(................................................................................) ไว้เรียบร้อยแล้ว
( …………………..................………………… )
ผู้รับเงิน
วันที่ ..................................................................

