
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว 
เรื่อง   สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

 

           องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคล เป็น พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๔ ต าแหน่ง ๔ อัตรา  

อาศัยอ านาจ ตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
ประกอบกับ มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชุม ครั้ งที่  ๘/๒๕๕๕            
เมื่อ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 
 - สายงานที่เริ่มจากระดับ ๒ จ านวน ๓ ต าแหน่ง คือ 

 ๑) เจ้าพนักงานธุรการ ๒ จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
 ๒) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒ จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
 ๓) นายช่างส ารวจ ๒ จ านวน ๑ ต าแหน่ง 

 - สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓ จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ 
 ๔) นักวิชาการศึกษา ๓  

 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ 
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน 

ดังต่อไปนี้ 
 

คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

   (๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ดังนี้ 

 



- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  วัณโรคในระยะอันตราย 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

              (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

               (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
               (๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
               (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
             (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
             (๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
             (๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
             (๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
            (๑๔)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

๓. เงินเดือนที่จะได้รับส าหรับต าแหน่งตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัคร 

 คุณวุฒิปริญญาตรี  จะได้รับเงินเดือน    ๘,๓๔๐.-   บาท 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จะได้รับเงินเดือน  ๗,๔๖๐.-   บาท 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน  ๖,๘๐๐.-    บาท 
 

๔. วัน-เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ติดต่อรับและยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งยาว หมู่ที่ ๙ ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕         
ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ในวัน-เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 



๕. เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน 
            ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 (๑.) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน      
๖ เดือน จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปด้วย 

 (๒) ส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองส าเนา            
อย่างละ ๑ ฉบับ 

 (๓) หนังสือแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริงเพ่ือใช้ส าหรับตรวจสอบ พร้อมส าเนาหนังสือแสดง   
วุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ชุดและลงนามรับรองเอกสาร  

 (๔.) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจ
ร่างกายจนถึงวันสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 

 

๖. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน 
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้ 

            (๑) ต าแหน่งสายงานเริ่มต้นระดับ ๒ ต าแหน่งละ ๑๐๐.- บาท 
            (๒) ต าแหน่งสายงานเริ่มต้นระดับ ๓ ต าแหน่งละ ๒๐๐.- บาท 
           ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการพนักงาน       
ส่วนต าบล พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป 
 

๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการสอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ส าหรับ วัน – เวลา สถานที่ และ ระเบียบฯในการสอบ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 
 

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
          ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นข้อสอบ ปรนัย 
โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตามระดับต าแหน่ง ดังนี้ 
         (๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และ สรุปเหตุผล คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน โดยการให้สรุป
ความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือ ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษา
วิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน ซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้   
         (๒) วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย      
โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ
ต่างๆ จากค า หรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ หรือทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบ
ความรู้ความสามารถดังกล่าว 
 



        (๓) วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนๆ พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ าเภอปาย ต าบลทุ่งยาว 
 

         ๘.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบความรู้
ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง     
โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นวิชาเดียว 
 

         ๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น  ความรู้  
ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ 
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น  
 

          ทั้งนี้การด าเนินการสอบ ภาค ก  ภาค ข และ ภาค ค อาจด าเนินการสอบในคราวเดียวกัน และ   
จะด าเนินการสอบภาคหนึ่งภาคใดก่อนก็ได้ ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
           การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ถือเกณฑ์ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยน าคะแนนจาก ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค)  มารวมกัน โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
 

๑๐. การประกาศผลการสอบแข่งขัน 
           องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบ ได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)   มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    
(ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ  
ที่สูงกว่า พิจารณาตามเอกสารในการสมัครสอบ 
 
 



๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
          บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ไช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่าง
เดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มี
การเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่ก าหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือ
ก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้อง
ไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาวไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมี
อายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๑๒. การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
          ๑๒.๑  การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่งในองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งยาว อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยราชการอ่ืนได้ 
          ๑๒.๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว จะบรรจุแต่งตั้งจาก              
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับ
คุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
          ๑๒.๓ ไม่รับโอนไม่ว่ากรณีใด 
          ๑๒.๔ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล จะบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว บัญชีนี้เท่านั้น 
 

๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 
          ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้นั้น    
ในการสอบแข่งขันได้  คือ 

 (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 
 (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาวได้ก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ทราบ
ก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

 (๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่สอบได ้
                    (๔)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
  กรณีตามข้อ (๓)  

- หากผู้นั้นไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจาก
ทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบที่สอบได้ และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาวจะขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะบรรจุแต่งตั้งในครั้งต่อไป 

- ถ้าบัญชียังไม่ยกเลิกและองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาวเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควร 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาวจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิม ในล าดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้ 

 



๑๔.  กรณีการพบการทุจริตในการด าเนินการสอบแข่งขัน 

          กรณีที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม     
ในระหว่างการด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของพนักงานส่วนต าบล        
กรณีผู้ด าเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙  
          ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน www.Maehongsonlocal.go.th 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                      ประกาศ  ณ    วันที่   ๙   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

(ลงชื่อ)    

 (นายค ารณ    การค า) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว 

 ประธานกรรมการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
               องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ชื่อต าแหน่ง                                เจ้าพนักงานธุรการ ๒ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การก ากับตรวจสอบ
โดยทั่วไป หรือตามค าสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ     
ด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจ
และสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดท า ทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝุายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุ
ทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารส าคัญของทางราชการ เช่น
ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสาร 
เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น        
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่ง 
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทุกสาขาที่  ก.พ. ก.ค.หรือ       
ก.อบต.รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ       
ก.อบต. รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย   
กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
          ๕. มีความสามารถในการให้ค าแนะน า เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 



ชื่อต าแหน่ง                                     นายช่างส ารวจ ๒ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างส ารวจ ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างส ารวจที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นย า     
และเทคนิคพอสมควรตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น วัดมุม วัดระยะ วัดระดับ ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ
ช่วยหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่าง ๆ วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการส ารวจ ท าบันทึกข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจ ซ่อมรับแก้เครื่องมือส ารวจ ท าแผนที่ส ารวจและค านวณธนาคารทรัพย์สิน
เพ่ืองานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
ส ารวจเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
ส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ในงานช่างส ารวจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมายกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
  ๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน า เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อต าแหน่ง                         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การ
ก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่    
ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอ ค าอุทธรณ์หลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสาร
แนบเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ค านวณภาษี ค่าปรับเงินเพ่ิม แจ้งการผลประเมิน ค าชี้ขาดการอุทธรณ์
ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่      
ภาษีปูาย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม          
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท าน ้าแข็งเพ่ือการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน และใช้เครื่อง     
ขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขน สิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับต าบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต าบล 
ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 
ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์ ค าร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ     
การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท า ทะเบียนต่าง ๆ 
เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน สอดส่องตรวจตรา
เร่งรัดภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุมหรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต ่ากว่านี้ ทาง
บัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต ่ากว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์หรือ  
ทางอ่ืนที ่ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ในการจัดรายได้ของ อบต .อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
  ๕  มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่



ชื่อต าแหน่ง                                    นักวิชาการศึกษา ๓ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตาม         
ที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ท าหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการ 
ส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการก าลังคน 
หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความต้องการด้านการ
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะน า แนวการศึกษาและอาชีพเผยแพร่
การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท า วารสารหรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่ 
  ๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

ใบสมัครเลขที่……………………..                                                                                         .................................................        
                                                                             เลขประจ าตัวสอบ 

ใบสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล 

 

เรียน   ประธานกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน ฯ 
 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุรับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบล    
จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................สัญชาติ........................ . 
๒. เกิดวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ....................... (อายุ................ป.ี............... ..เดือน) 
๓. เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ..................................................................................... 
๔. ออกให้ ณ  อ าเภอ/เขต ................................................................................. ........... 
๕. ต าแหน่งที่สมัครสอบ ต าแหน่ง .................................................................................. 
๖. ประวัติการศึกษา 

๖.๑ ระดับการศึกษา ................................... ชื่อสถานศึกษา ............................................................  
จังหวัด.......................................สาขาหรือวิชาเอก.......................................คะแนนเฉลี่ยสะสม....................... 
 ๖.๒ วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ .......................................................................................................... ........... 
     ๗.   อาชีพปัจจุบัน (      ) ข้าราชการพลเรือนสามัญ   (      ) ข้าราชการประเภทอ่ืน (ระบุ)................... 
           (      ) ลูกจ้าง   (      ) อาชีพอ่ืน (ระบุ)................. (      ) ก าลังศึกษาต่อ (ระดับ).......................... 

๘. ชื่อบิดา.................................................... .......... อาชีพ .................................................................... .. 
๙. ชื่อมารดา.............................................................. อาชีพ ...................................... ............................. 
๑๐. ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีใช้ในการติดต่อ) บ้านเลขที่ ......................หมู่ที่ ................ตรอก/ซอย...................... 

ถนน......................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ.......................... .......... 
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์.................................  
 
 
 
 

......ต่อหน้า ๒ 

 
 

ภาพถ่าย 

๑. ผูส้มัครจะต้องกรอกใบสมัครดว้ย
ลายมือของตนเองและลงลายมือช่ือต่อ
เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
๒. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบ
หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถกูต้อง 



-๒- 
 

๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครรวม...........
ฉบับ คือ 
 (        ) ส าเนาวุฒิการศึกษา (        ) รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๓ รูป 
 (        ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (        ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงาน  
ของรัฐ 
 (        ) ใบรับรองแพทย์ 
 (        ) ระเบียบผลการเรียนที่ระบุสาขาที่สมัครสอบ 
 (        ) เอกสารอื่น ๆ ระบุ............................................................................ 
      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวนี้เป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ตรงตามที่เปิดรับสมัครสอบ  และหากข้าพเจ้าไม่มี
คุณสมบัติหรือเขียนข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ถือว่าข้าพเจ้า     
เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น   
พนักงานส่วนต าบล 
 
     (ลงชื่อ)..............................................ผู้สมัครสอบ 
             (..............................................) 
     วันที่.............เดือน.........................พ.ศ............... 
 
 

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

 
(        ) หลักฐานครบ    ได้รับค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน - บาทไว้แล้ว 
(        ) มีปัญหา คือ................................  ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.........เลขที่....................... 
      วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........................ 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้สมัครสอบ (ลงชื่อ)..............................................ผู้รับเงิน 
        (.............................................)          (.............................................) 
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ............... วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ............... 
 
 
 

 
 



 


