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ผนวก  ก. 

ตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขัน 

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

-  ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขนั      จํานวน  25  ตําแหนง   146  อัตรา    
 ก. ตําแหนงเริ่มตนจากสายงานระดับ   1   รวม   54  อัตรา 
  (1) เจาหนาที่ธุรการ     จํานวน   8  อัตรา 
  (2 เจาหนาที่การเงินและบัญชี   จํานวน   7 อัตรา 
  (3) เจาหนาทีจ่ดัเก็บรายได   จํานวน   7 อัตรา 
  (4) เจาหนาทีพ่ัสดุ    จํานวน   9 อัตรา 
  (5) ชางโยธา     จํานวน  17 อัตรา 
  (6) ชางสํารวจ     จํานวน    2  อัตรา 
  (7) ชางไฟฟา      จํานวน    2 อัตรา  
  (8) เจาหนาทีป่องกันและบรรเทาสาธารณภยั  จํานวน    2 อัตรา 
 ข. ตําแหนงเริ่มตนจากสายงานระดับ  2    รวม   51   อัตรา 
  (1) เจาพนักงานธุรการ    จํานวน   7   อัตรา 
  (2) เจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  9  อัตรา 
  (3) เจาพนักงานจัดเก็บรายได   จํานวน  5  อัตรา 
  (4) เจาพนักงานพัสด ุ    จํานวน  6  อัตรา 
  (5) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน   จํานวน  9  อัตรา 
  (6) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั จํานวน  4  อัตรา  
  (7) นายชางโยธา     จํานวน  7  อัตรา 
  (8) เจาพนักงานพัฒนาชุมชน   จํานวน  2  อัตรา 
  (9) เจาพนักงานการประปา    จํานวน  2 อัตรา  
 ค. ตําแหนงเริ่มตนจากสายงานระดับ  3     รวม   41   อัตรา 
  (1) เจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน  จํานวน   3  อัตรา 
  (2) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน   จํานวน 11  อัตรา 
  (3) นกัวิชาการศึกษา    จํานวน   8  อัตรา 
  (4) นกัพัฒนาชุมชน    จํานวน   1  อัตรา 
  (5) นิตกิร     จํานวน  11  อัตรา 
  (6) นกัวิชาการเกษตร     จํานวน  3  อัตรา 
  (7)  วิศวกรโยธา     จํานวน  2  อัตรา 
  (8) นกัวิชาการสงเสริมสุขภาพ   จํานวน  2  อัตรา 
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          ผนวก ข. 

คุณสมบัติทั่วไป 
 

  ผูสมัครเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
ขอ 6 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ดังตอไปนี้   
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายไุมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
  (3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  (4) ไมเปนผูดาํรงตําแหนงขาราชการการเมือง 
  (5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ 
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
กําหนด ดังนี ้
  (ก) โรคเร้ือนในระยะติดตอ  หรือในระยะทีป่รากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  (ข) วณัโรคระยะอันตราย 
  (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพกัราชการ  หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอน ตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  
ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น 
  (7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
  (8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง  หรือ เจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง 
  (9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ   
  (11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก   ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอืน่ของรัฐ 
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  (12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวนิัยตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตาม
กฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น 
  (13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป หรือ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น 
  (14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
  -  สําหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร  ไมสามารถสมัครสอบหรือเขาสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลได  ทั้งนี้  ตามหนงัสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร  ที่  นว  
89/2501    ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในขอ  5  ของคําส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  
มีนาคม  2538 
  -  ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  หรือขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน  และประสงคจะสมัครสอบแขงขัน  ในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ตน
ดํารงอยู  ซ่ึงใชคุณวุฒิเดียวกับตําแหนงทีต่นดํารงอยู  จะตองไดรับอนุญาตจากผูบงัคับบัญชาซึ่งเปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุ  อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนังสือรับรอง
ดังกลาวผูนั้นไมมีสิทธิเขาสอบสําหรับการสอบแขงขันครั้งนั้น   
  ผูที่จะเขารับราชการเปนพนกังานสวนตําบล  ซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ  6  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวดัประจวบคีรีขันธ  เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545 
และที่แกไขเพิม่เติม    คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวดัประจวบคีรีขันธ  (ก.อบต.จังหวดั)  อาจ
พิจารณายกเวน ใหสามารถเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลไดในกรณี  ดังนี ้

(1) ผูซ่ึงขาดคุณสมบัติตามขอ  6  (7) , (9) , (10)  หรือ  (14) 
(2) ผูซ่ึงขาดคุณสมบัติตามขอ  6  (11) ,(12) ซ่ึงไดออกจากงานหรือราชการ  เกิน

สองปและมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทจุริตตอหนาที ่
(3) ผูซ่ึงขาดคุณสมบัติตามขอ  6  (13)  ซ่ึงไดออกจากงานหรอืราชการเกินสามป

แลวและมใิชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ 
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