
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

................................................................ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จะด าเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  22  และมาตรา  26  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.) เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2557 และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี มีมติในการประชุมครั้งที่  
7/2558 เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ปรับปรุงแผน
อัตราก าลังสามปี (2558-2560) และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 
ปี (2558-2560) ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน จึง
ประกาศรับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อคดัเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 ต าแหน่ง 4 อัตรา  
  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา  
  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา  
  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 
  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 

 

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับหรับ
ต าแหน่งดังต่อไปนี้  

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  
(2.1.1) มีสัญชาติไทย  
(2.1.2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
(2.1.3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
(2.1.4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(2.1.5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดดังต่อไปนี้  
ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม  
ข.วัณโรคในระยะอันตราย  
ค.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
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ง.ติดยาเสพติดให้โทษ  
จ.โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(2.1.6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไปหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น  

(2.1.7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
(2.1.8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(2.1.9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(2.1.10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(2.1.11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  
(2.1.12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน

ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น  

(2.1.13) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น  

(2.1.14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม ตาม  

(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (7),(9),(10),หรือ (14)  
(2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสาม

ปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  
(3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่

กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือ
บรรจุเป็นพนักงานจ้าง อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างได้  โดยการพิจารณา
ยกเว้น อาจพิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ โดยมติของคณะกรรมการฯ ใน
การประชุมปรึกษายกเว้นฯ จะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจ านวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้
กระท าโดยลับ 

 

ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ไม่รับสมัครสอบและไม่ให้เข้าสอบ 
ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2501, หนังสือ ส านักงาน ก.พ.ที่ นร0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2501 และตามความ
ในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามต าแหน่งที่สมัครตาม
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ และ ก.อบต.ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้(ผนวก ก) 
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2.3 อัตราค่าตอบแทน  
 • ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท  
 • ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท  
 • ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท 
 • ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท 
2.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่งละ 100.-บาท 

 

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมคัร ผู้สนใจสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแมล่าน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท ์073-469444 

 

4.เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในการสมัคร  
4.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 

พร้อมทั้งรับรองส าเนาความถูกต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ (ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้ 
กระดาษ A4 เท่านั้น) ดังนี้  

(1) ส าเนาหลักฐานการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัคร (ฉบับภาษาไทย) จ านวน 1 ฉบับ โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้
มีอ านาจอนุมัต ิภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 28 สิงหาคม 2558 จ านวน 1 ฉบับ  

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
(4) ใบรังรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีประกาศฯฉบับนี้ ก าหนดไว้  
(5) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ  
(6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ถ่ายไว้ไม่

เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป และผู้สมัครต้องเขียนชื่อ-สกุล ไว้หลังรูปถ่ายด้วย 
(7) ส าเนาใบอนุญาตขับรถ (เฉพาะต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์) พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 

1 ฉบับ 
  (8) หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๕ ปี (เฉพาะ    
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)  จ านวน  1 ฉบับ 
 4.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งที่สมัครตามประกาศ โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐาน 
ตาม วัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด กรณียื่นหลักฐานไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครและหากมี
การปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 4.3 หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ หรือมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
หมายเหตุ ผู้ที่จะสมัครสอบให้มีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 
  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตารางการสอบคัดเลือก สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน วันที่ 31 
สิงหาคม 2558 ท าการสอบคัดเลือก ในวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
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6.หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ตามเอกสารภาคผนวก ข)  
 

7.เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 60 โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ผู้ที่มี
คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับสูงกว่าถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้ายังเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แต่ละต าแหน่งไว้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีการสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
  ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ 
  (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว 

(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลา 
 

8.การประกาศผลการสอบคัดเลือก ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.
2558 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแมแ่ม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

 

9.การก าหนดหลักประกันในการจ้าง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานจะต้อง
ท าหนังสือค้าประกันให้ไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ดังนี้ การค้ าประกันด้วยบุคคลจ านวน   1 คน 
ต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไปเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจ ต้องมียศตั้งแต่ร้อยเอกขึ้นไปหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000.-บาท ค้ าประกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 40,000.-บาท 

 

10. การด าเนินการจ้าง 
10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน จะด าเนินการจ้างบุคคลที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.) จังหวัดปัตตานีแล้ว 
10.2 เมื่อประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีแล้ว  หากภายหลังพบว่าผู้ที่ผ่านการผ่านการ

เลือกสรรและขึ้นบัญชีไว้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงตามที่ ก.อบต. ก าหนด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากการข้ึนบัญชีไว้ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 ประกาศ ณ วันที่   11  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 
 
 
                                วิไล  สังข์วิชัย 

(นางวิไล   สังข์วิชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
 
 



ผนวก ก 
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

…………………………………………………. 
 

1.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ รหัส 01 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ 
เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ 
ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดส าเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐาน
และคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพสัดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป 
ช่วยท า บันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัด เตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออ านวยความ
สะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ 

ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไมน่้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาต าบล และองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

ระยะเวลาจ้าง ระยะเวลาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี 

 
2.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รหัส 02 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนที่ไม่ยาก ภายใต้การก า กับตรวจสอบโดยใกล้ชิด 

หรือตามค าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือและเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท า แผนงานด าเนินการและสนับสนุนให้มี

การรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น า ท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือเป็นผู้น า และเป็นที่ปรึกษากลุ่ม
ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมท า งานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน า และฝึกอบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัว  ในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดท า รายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. 

รับรอง 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในวิชาการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลกฎหมาย         

กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
ระยะเวลาจ้าง ระยะเวลาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี 
 

3.ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รหัส 03 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้
รถยนต์ ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชา มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายมีลักษณะงานเป็นการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 

บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ และดูแลรักษา
ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีและ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. 

รับรอง มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ตามกฎหมาย 
และมีความรู้ความสามารถด้านยานยนต์ตลอดจนการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

ระยะเวลาจ้าง ระยะเวลาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี 
 
 
 



4. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รหัส 04 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การก า กับตรวจสอบโดยใกล้ 
ชิดหรือตามค าสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ  
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตรวจสอบใบส าคัญที่ไม่มีปัญหา หรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษา

หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบส าคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ท า ใบเบิก และ
ใบน า ส่งเงิน ช่วยท า ฎีกาเบิกเงิน ช่วยน า เงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสด
และสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท า งบประมาณ และการขออนุมัติเบิกเงิน
งบประมาณ ช่วยท า บัญชีบางประเภท บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 

บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อย
กว่า  6 หน่วยกติ) หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
 

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



ผนวก ข 
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

…………………………………………………. 
หลักสูตรและวิธีสอบคัดเลือก 

1. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรการสอบแข่งขันของพนักงานจ้างแบ่งเป็น 3 ภาค คือ  
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

-เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  
-นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
-การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล 
-ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความ

สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความ
สั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ 
ความสามารถทีใ่ช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามท่ีได้ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถโดยการ
สอบสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรม
ที่ปรากฏจากการให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น 
ความสามารถ ประสบการณ ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 

2. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หลักสูตรการสอบแข่งขันของพนักงานจ้างแบ่งเป็น 3 ภาค 
คือ  

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
-เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  
-นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
-การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล 
-ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความ

สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความ
สั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ 
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามท่ีได้ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถโดยการ
สอบสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรม
ที่ปรากฏจากการให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น 
ความสามารถ ประสบการณ ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 



3. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หลักสูตรการสอบแข่งขันของพนักงานจ้างแบ่งเป็น 3 
ภาค คือ  

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
-เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  
-นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
-การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล 
-ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความ

สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความ
สั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ 
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามท่ีได้ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถโดยการ
สอบสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรม
ที่ปรากฏจากการให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น 
ความสามารถ ประสบการณ ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 
4. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ หลักสูตรการสอบแข่งขันของพนักงานจ้างแบ่งเป็น 2 ภาค คือ  
4.1 สอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถในการขับข่ีรถยนต์ 
4.2 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏจากการให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความสามารถ ประสบการณ ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


