
  
 

 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลละอาย 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหารตางสายงานหรือแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหาร ขององคการบริหารสวนตําบล 

ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด ระดับ ๖ (นักบริหารงานท่ัวไป ๖) 
 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลละอาย  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราชจะดําเนินการสอบ
คัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหารตางสายงานหรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนง
ผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหาร ขององคการบริหารสวนตําบล  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด ระดับ ๖     
(นักบริหารงานท่ัวไป ๖) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลละอาย  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕๔(๓) , ๘๖  ,๙๑ และ ๑๕๓(๒)   แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๕  (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) และคําสั่งองคการ
บริหารสวนตําบลละอายท่ี  ๒๓๑  /๒๕๕๖  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงาน       
สวนตําบล ใหดํารงตําแหนงบริหารตางสายงานหรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารง  
ตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด ระดับ ๖ (นักบริหารงานท่ัวไป ๖) 
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงบริหารตางสายงานหรือแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหาร ขององคการบริหารสวนตําบล  ตําแหนงหัวหนา
สํานักงานปลัด ระดับ ๖ (นักบริหารงานท่ัวไป ๖)ขององคการบริหารสวนตําบลละอาย  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  ขอ ๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก  
  หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ ๖(นักบริหารงานท่ัวไป ๖) สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลละอาย  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ขอ ๒.  รายละเอียดตําแหนง  หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  คุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง  
และความรูความสารมารถท่ีตองการ (ตามผนวก  ก. แนบทายประกาศ) 

  ขอ ๓.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ  
   ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนพนักงานสวนตําบลและเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในวันสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้ 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ท่ี ก .อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง  และ  
   ๒. ไดดํารงตําแหนงในระดับ ๖  หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทา  โดยปฏิบัติงานดานบริหารงานท่ัวไป 
หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

 
-๒-/ขอ ๔.การสมัคร... 

 
-๒- 

ขอ ๔.  การสมัครเขารับการสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครดวยตนเอง (เอกสารหมายเลข ๑ แนบทาย
ประกาศ) และหนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีตนสังกัดอยู  ซ่ึงไดอนุญาตใหมาสมัครเขารับ



การสอบคัดเลือก ฯพรอมเอกสารตางๆ ท่ีตองใชในการสมัครตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ  กําหนด      
ดวยตนเองไดท่ี  สํานักงานปลัด   องคการบริหารสวนตําบลละอาย  อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ตั้งแตวันท่ี ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี  ๓  กันยายน   ๒๕๕๖  ระหวางเวลา   ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น.      
(เวนวันหยุดราชการ)   และสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีโทรศัพทหมายเลข  ๐-๗๕๓๕-๑๒๐๖  ในวันและ
เวลาราชการโดยผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวาถูกตองครบถวน
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีรับสมัครนั้นหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาว       
ไมครบถวน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิ
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆ 

  ขอ ๕.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก  
  ผูประสงคจะสมัครสอบฯ  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครสอบคัดเลือกพรอม
ดวยหลักฐาน  ซ่ึงผูสมัครสอบไดรับรองสําเนาถูกตอง  และลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ  ดังตอไปนี้ 
                              ๕.๑   ใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด                                                   

(เอกสารหมายเลข ๑ แนบทายประกาศ) จํานวน  ๑  ชุด  
๕.๒   สําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบลท่ีรับรองสําเนาโดยหนวยงาน 

   การเจาหนาท่ี  จํานวน  ๑  ชุด 
๕.๓   สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง   
        พรอมรับรองสําเนาเอกสาร จํานวน  ๑  ชุด 

   ๕.๔   รูปถายเครื่องแบบขาราชการ หนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด  
                                       ๑ นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป  (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) โดยเขียนชื่อ – ชื่อสกุล หลังรูป 
                                       ถายดวยตนเอง 
   ๕.๕   หนังสือยินยอมจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดอนุญาตใหมา  
                                       สมัครเขารับการสอบคัดเลือก   
   ๕.๖   ใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑  เดือน 
   ๕.๗   หลักฐานอ่ืน (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  
  ท้ังนี้  หากผูสมัครรายใดยื่นเอกสารท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนด  ไมครบถวนในวัน
สมัคร  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะถือวาผูนั้นไมมีสิทธิรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้  

  ขอ ๖.  คาธรรมเนียมการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
  ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  ในวันสมัครสอบคัดเลือก  
คนละ  ๒๐๐  บาท 
 
 

-๓-/ ขอ ๗.  หลักสูตร… 
 

-๓- 

  ขอ ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  ดําเนินการสอบดังนี้  

ก. ความรูความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) 
ใหทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีตองการตามแนวท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง  โดยวิธีสอบขอเขียน (ผนวก  ข. แนบทายประกาศ) 
ข. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
ใหทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหนงนั้นโดยเฉพาะ   

โดยวิธีสอบขอเขียน  หรือใหทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม     
(ผนวก  ข. แนบทายประกาศ) 



ค. ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ใหทดสอบความรูความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยพิจารณาจากความรอบรู   

แนวความคิดและความคิดเห็น ดวยวิธีการสอบสัมภาษณ  (ผนวก  ข. แนบทายประกาศ) 

  ขอ ๘. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
  องคการบริหารสวนตําบลละอาย    จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกใน
พฤหัสบดี ท่ี  ๕  กันยายน   ๒๕๕๖  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลละอาย  อําเภอฉวาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   

  ขอ ๙. การประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก  
๙.๑ กําหนดสอบขอเขียน การสอบภาคความรูความสารถท่ัวไป (ภาค ก.) ในวันเสาร    

ท่ี ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐   น. ณ  หองประชุมอําเภอทุงสง  อําเภอทุงสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๙.๒    กําหนดการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (ภาค ข.) ในวัน 
เสารท่ี  ๑๔  กันยายน   ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๔๕-๑๒.๑๕  น.   ณ  หองประชุม อําเภอ ทุงสง   อําเภอทุงสง        
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๙.๓  กําหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (การสอบสัมภาษณ) (ภาค ค.)             
ในวันเสารท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ท้ังนี้ผูสอบคัดเลือกจะตองเขาหองสอบตามเวลาท่ีกําหนด  โดยหมดเวลาเขาหองสอบหลังจาก
เวลาเริ่มสอบ  ๓๐  นาที  หากเลยเวลาท่ีกําหนดจะถือวาไมสามารถเขารับการสอบคัดเลือกได  

ขอ ๑๐.  การแตงกาย 
  ผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกจะตองแตงเครื่องแบบกากี แขนยาวคอพับ  ในวันสอบขอเขียน
และสอบสัมภาษณ  และใหนําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐไปแสดงในวันสอบคัดเลือกดวย (สําหรับสตรีมีครรภ
หรือมีเหตุจําเปนไมสามารถแตงกายตามท่ีกําหนดไดใหแจงตอคณะกรรมการสอบคัดเลือกกอนการเขาสอบทราบ) 

 
/ขอ  ๑๑.  กรณี... 

 
-๔- 

ขอ  ๑๑.  กรณีมีการทุจริต 
  ในกรณีท่ีปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการ
สอบคัดเลือก  ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  รายงานใหองคการบริหารสวนตําบล ละอายทราบเพ่ือพิจารณาวา  
จะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือสอไป
ในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร  ถาหากองคการบริหารสวนตําบลละอายใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาค
ใดแลวก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ กับการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริต  ไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 

  ขอ ๑๒.  เกณฑการตัดสินและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก  
  การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบ
ตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ  การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค แตคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ จะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป หรือความรูความ สามารถท่ีใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน  แลวจึงใหผูสอบคัดเลือกไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ  ๖๐  สอบใน
ภาคอ่ืนๆ ตอไป 



  ขอ ๑๓.  การประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี ๑๖ กันยายน  
๒๕๕๖  ณ  สํานักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช (สํานักงาน สงเสริมการปกครอง ทองถ่ินจังหวัด
นครศรีธรรมราช) อําเภอเมืองฯ   จังหวัดนครศรีธรรมราช ,หนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลละอาย     
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขอ  ๑๔. การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
   ๑๔.๑  การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ใหเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา
เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในตําแหนงท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใช
เฉพาะตําแหนงเทากัน  ใหผูท่ีรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา 
    ๑๔.๒  บัญชีผูสอบคัดเลือกครั้งนี้ใหใชไดไมเกิน  ๖๐ วัน นับแตวันข้ึนบัญชี 

๑๔.๓  บัญชีสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารใหใชไดเฉพาะองคการ
บริหารสวนตําบลละอายเทานั้น  องคการบริหารสวนตําบลอ่ืนไมสามารถใชบัญชีได 

ขอ  ๑๕.  การแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได 
   ๑๕.๑  องคการบริหารสวนตําบลละอาย  จะแตงตั้งผูท่ีผานการสอบคัดเลือกตามลําดับ 
ท่ีข้ึนบัญชีไวโดยท่ีผูท่ีอยูในลําดับตนจะไดรับการแตงตั้งกอนผูท่ีอยูในลําดับตอไป  ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

 
 

-๕-/๑๕.๒  ในกรณี… 
 

-๕- 
   ๑๕.๒  ในกรณีมีผูผานการสอบคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงท่ีวางและภายหลัง     
มีตําแหนงวางเพ่ิมข้ึนอีก องคการบริหารสวนตําบลละอายอาจพิจารณาผูท่ีผานการสอบคัดเลือกท่ีเหลืออยู      
ดํารงตําแหนงได  หรืออาจจะดําเนินการสอบคัดเลือกใหมก็ได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจขององคการบริหาร        
สวนตําบลละอาย  

  ขอ ๑๖. หากมีขอสงสัยหรือโตแยงในประกาศฉบับนี้ใหถือผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ เปนท่ีสุด 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๓๑   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 

                      ( นายทรงวุฒิ  ทองรักษ ) 
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลละอาย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ผนวก ก) 
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง  หนาท่ี  และความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และความรูความสามารถท่ีตองการ 
 
ช่ือตําแหนง    นักบริหารงาน ท่ัวไป   ๖ 
ตําแหนงประเภท   บริหาร  
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง   ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 
ของงานสูง  รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครอง 
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการปฏิบัติงาน
ท่ีตองใชความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปหรืองานเลขานุการ   โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการ     
งานตาง ๆ  หลายดาน  เชน  งานธุรการ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน            
งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว  งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  
งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมขอมูล
สถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม       
งานทํารายงานกาประชุมและรายงานอ่ืน  ๆ  งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  งานติดตามผลงาน     
เปนตน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง  ๆ  ตามท่ี
ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัด  และในฐานะหัวหนา
หนวยงานทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณ           
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  
ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน  
ท่ีรับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังงานราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวน
ราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 



1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ท่ี ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง  และ  
   2. ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6  หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทา  โดยปฏิบัติงานดานบริหารงานท่ัวไป 
หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
 
 
 
 
 

-๒-/ความรู... 
 

-๒- 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  ๑. มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง   เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย 
  ๒. มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
  ๓. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน  
  ๔. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
  ๕. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการท่ีสังกัด  

๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

  ๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา  
  ๘. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
  ๙. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
  ๑๐. มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
  ๑๑. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

(ผนวก  ข) 
ขอบเขตเนื้อหาวิชาในการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหารตางสายงาน
หรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหาร  ขององคการบริหารสวนตําบล  

ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด ระดับ ๖ (นักบริหารงานท่ัวไป ๖) 
ขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 

............................................................... 
 ก. ความรูความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
  ใหทดสอบความรูความสามารถท่ีตองการ  ตามแนวท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธี
สอบขอเขียน  ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
จนถึงปจจุบัน 

๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
๕. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
๖. พระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๗. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๘. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปจจุบัน 
๙. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑและ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  ๙  ธันวาคม  
๒๕๔๕  (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) 

๑๐. ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน  ดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
 
ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) 

๑.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยพัสดุหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕    
และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

๓.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  

๔.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

๕.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๒๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
 

/๖.  ระเบียบ... 
 



-๒- 
๖.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
๗.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการใชการเก็บรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
๘.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
๑๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๓ 
๑๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
๑๒. มาตรฐานการจัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ใหทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง โดยพิจารณาจากความรอบรู แนวความคิด และความคิดเห็นดวยวิธี

สอบสัมภาษณในเรื่องตางๆ ดังนี้  
              ๑.  ความรอบรูในตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
                     พิจารณาจากความรูเก่ียวกับกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบล  
รวมท้ังความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 
              ๒.  วิสัยทัศน  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
                      พิจารณาจากวิสัยทัศนในดานตางๆ เชน วิสัยทัศนในการทํางาน วิสัยทัศนในตําแหนงหนาท่ีฯลฯ  
              ๓. ปฏิภาณไหวพริบ  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
                      พิจารณาจากความสามารถในการแกไขปญหาในดานตางๆ ปญหาเฉพาะหนารวมถึง
ความสามารถในการประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของ 
              ๔.  บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
                       พิจารณาจากบุคลิกภาพ ลักษณะท่ีดีมีความเปนผูนํา  สุขภาพรางกายและจิตใจดี 
              ๕.  การพูดในท่ีชุมชน  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
           พิจารณาจากการตอบคําถามของคณะกรรมการฯ  และการสื่อภาษาท่ีเขาใจงาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
                                                                                                     
                                                                                                      ลําดับท่ีสมัคร...................... 

ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบล 
ใหดํารงตําแหนงบริหารตางสายงานหรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนง 

ผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 



ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ ๖ (นักบริหารงานท่ัวไป ๖)  
องคการบริหารสวนตําบลละอาย  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

............................................. 

เรียน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                 

 ดวยขาพเจาฯ  ประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนง 
บริหารตางสายงานหรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบล ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ ๖  (นักบริหารงานท่ัวไป.๖) สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลละอาย  อําเภอบางฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจามา
เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

๑.  ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................. 
๒.  เพศ         ชาย              หญิง   
๓.  วัน เดือน ปเกิด....................................................อายุปจจุบัน.............................................. 
     วันเกษียณอายุราชการ.........................................ปจจุบันดํารงตําแหนง................................  

ระดับ..............สังกัด(งาน/ฝาย)............................................................อําเภอ......................
จังหวัด.............................................. 

  ประเภทตําแหนง            บริหารระดับสูง    บริหารระดับกลาง 
                วิชาชีพเฉพาะ      เชี่ยวชาญเฉพาะ     
       ท่ัวไป 
        ๔.  เงินเดือน...............................................บาท    เงินประจําตําแหนง.............................. ...บาท 

สังกัดงาน..............................................กอง / ฝาย..............................................................
องคการบริหารสวนตําบล.......................อําเภอ......................จังหวัด.................................... 
โทรศัพท.............................................โทรสาร........................E – mail………………………. 

 

๕.  สถานท่ีติดตอ (สถานท่ีติดตอสามารถติดตอไดสะดวก) 
  บานเลขท่ี..........................หมูท่ี.............ถนน.......................ตําบล......................................  

อําเภอ...............................จังหวัด.......................................โทรศัพท...................................
โทรสาร..............................E – mail…………………………. 

        ๖.  สถานภาพครอบครัว 
     โสด     สมรส           อ่ืน ๆ 
 

-๒- 
 

  ชื่อคูสมรส........................ ......นามสกุล.......................................อาชีพ...............................  
     ไมมีบุตร / ธิดา     มีบุตร / ธิดา  จํานวน........................คน 
        ๗.  ประวัติสุขภาพ  
  ขอ ๖  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  
 

เปนโรคเหลานี้หรือไม 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เปน       
ไมเปน       

 

        ๘.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ว/ด/ป ท่ีสําเร็จ การไดรับทุน 

เลขประจําตัวสอบ................... 



การศึกษา 
 

ปริญญาตรี 
 

     

 

ปริญญาโท 
 

     

 

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญ 

     

 

๙.  ประวัติการรับราชการ 
  วันบรรจุเขารับราชการ..................................................ตําแหนง...........................................  
  ระดับ.......................ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ.................................ป......................เดือน  

 

 
ระดับ 

 
ชื่อตําแหนง 

 
สังกัด 

 

 
ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง 

รวมระยะเวลา 
การดํารงตําแหนง 
( วัน / เดือน / ป ) 

     
     
     
     

     

 

 

- ๓ - 
 

๑๐.  การฝกอบรม  (หลักสูตรสําคัญ ๆ) 
 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ชื่อหลักสูตร / การอบรมอ่ืนๆ หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

๑๑.  ดูงาน  (ท่ีสําคัญ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 
    



    
    
    
    
    

 

๑๒.  การบริหารพิเศษ 
การบริหารพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีบริหาร ระยะเวลาการบริหาร ผลสําเร็จ 
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

- ๔ - 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
  ดานภาษา......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

                           คอมพิวเตอร...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

                           อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)............................................................................................................... 
 

๑๔.  เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ 
                            ๑.……………………………………………………………............................................... 
                            ๒. …………………………………………………………….............................................. 
                            ๓. ………………………………………………………...................................................... 

 

       ๑๕.  ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรือ 
วันท่ี รางวัล / เกียรติคุณ ท่ีไดรับการยกยอง ผลงาน สถานท่ี / ผูมอบ เกียรติคุณ 

    
    
    
    
    

  
 

        ๑๖.  คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืนๆ  ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดนและเก่ียวของกับงาน 



    ...................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

๑๗.  วิสัยทัศนและผลงาน  หรืองานสําคัญท่ีประสบผลสําเร็จ 
 ๑) ......................................................................................................................................  

๒) ...................................................................................................................................... 
๓) ...................................................................................................................................... 
๔) ...................................................................................................................................... 
๕) ...................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

- ๕ - 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ  และขาพเจาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลละอาย เรื่องรับสมัคร
สอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหารตางสายงานหรือแตงตั้งพนักงานสวน
ตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบลละอาย  ตําแหนงหัวหนา
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ ๖  (นักบริหารงานท่ัวไป ๖.)ทุกประการ ท้ังนี้หาก
ตรวจสอบวา ขาพเจาปดบังขอความหรือใชขอความไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมมีคุณสมบัติท่ี       
จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการสอบคัดเลือก ในครั้งนี้   

                                            
                                                       (ลงชื่อ)..........................................ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 

                         (..........................................) 
                                   ตําแหนง................................................................................... 

          วันท่ี................เดือน..................................พ.ศ.........................          
 
                      

คณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
หลักฐาน คุณสมบัติ 

 

(  )  ครบถวน 
(  )  ไมครบถวน........................................................ 
............................................................................... 
............................................................................... 
 

 

(  )  ครบถวน 
(  )  ไมครบถวน........................................................ 
............................................................................... 
............................................................................... 

 
       (ลงชื่อ)                                    ประธาน
กรรมการ 
                (.....................................) 

 
       (ลงชื่อ)                                    ประธาน
กรรมการ 
                (.....................................) 
 

                    



       (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 
                (....................................) 

       (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 
                (....................................) 
 

          
       (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 
                (....................................) 

          
       (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 
                (....................................) 
 

 
 


