
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตาํบล ตําแหนงผูปฏบิัต ิ

ใหดํารงตําแหนงผูบริหาร  ขององคการบรหิารสวนตําบลเกาะทวด 
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด  อบต.  (นกับริหารงานทัว่ไป  6) 

--------------------------------------------------- 
   

ดวยคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนง
ผูบริหาร  ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหพนักงานสวน
ตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงาน มาดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งเปนตําแหนงวางขององคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

  อาศัยอํานาจตามความนัยขอ  86  และ 91  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2545  (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ.2550)  และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อ
แตงตั้งพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงผูปฏิบัติงาน  ใหดํารงตําแหนงผูบริหาร  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบล  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  ขอ 1.  ชื่อตําแหนงท่ีจะดําเนนิการสอบคัดเลือก 
   ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป 6)  
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน  1  อัตรา 

 ขอ 2.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ  
   -  ปรากฏตามเอกสารแนบทาย (ภาคผนวก ก.) 

ขอ 3.  คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือก 
            ผูสมัครสอบคัดเลือก  จะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ในวันสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้ 

 
 
 

/3.1 ไดรับ..... 
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3.1 ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค.   
รับรอง และ 

3.2 ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6  หรือที่  ก.อบต. เทียบเทา โดยไดปฏิบัติงานดานการ
บริหารงานทั่วไป  งานเลขานุการ  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1  ป 

3.3 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป  ระดับ 6  
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่  ก.อบต.  กําหนด (รายละเอียดตามผนวก ก) 

   

ขอ 4.  การสมัครเขารับการสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
         4.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 

ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครดวยตนเอง  (เอกสารหมายเลข  1
แนบทายประกาศ)  ขอมูลบุคคล  (เอกสารหมายเลข  2 แนบทายประกาศ)  และหนังสือยินยอมจากนายก
องคการบริหารสวนตําบลที่ตนสังกัดอยู ซ่ึงไดอนุญาตใหมาสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพรอมเอกสารตาง ๆ 
ที่ตองใชในการสมัครตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  กําหนดดวยตนเองไดที่  สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตวันท่ี  4  สิงหาคม  2553 ถึงวันท่ี  
20  สิงหาคม  2553  ระหวางเวลา  08.30-16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)  และสอบถามรายละเอียดไดที่
โทรศัพทหมายเลข  0-7535-0791 ในวันและเวลาราชการ และทาง www.kohthuad.go.th โดยผูสมัครเขารับการ
สอบคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวาถูกตองครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่รับสมัครนั้น  หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใด ๆ 

4.2 คาธรรมเนียมการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกในวันยื่น 

ใบสมัครสอบคัดเลือก คนละ 200  บาท (เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ) 

  ขอ 5.  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมคัรสอบคัดเลือก 
   ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่หรือ
กรรมการรับสมัครพรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตอง  และลงลายมือช่ือกํากับไวใน
เอกสารทุกฉบับ  ดังตอไปนี ้

5.1  ใบสมัครพรอมหลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ
(รายละเอยีดตามผนวก ข) 

 
/5.2  รูปถาย... 
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5.2   รูปถายหนาตรงสวมเครื่องแบบปกติขาวไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา                

ขนาด  1  นิ้ว    จํานวน  3  รูป  (ถายไวไมเกิน  6  เดือน)  โดยเขียนชื่อ - ช่ือสกุล  หลังรูปถายดวยตนเอง 
5.3  สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  ฉบับ 
5.4  หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ  (เอกสารหมายเลข  2 

แนบทายประกาศ)    จํานวน  1  ชุด 
5.5  สําเนาวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  จํานวน  1  ชุด 
5.6  หนังสือยินยอมจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด  อนุญาตใหสมัคร

เขารับการสอบคัดเลือก   
5.7  ใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกนิ  30 วัน  จํานวน  1  ฉบับ 
5.8  หลักฐานอื่น ๆ  (ถามี) เชน  ใบสําคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ - ช่ือสกุล  (ถามี) 

                 ทั้งนี้  หากผูสมัครรายใดยื่นเอกสารที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ   กําหนด                        
ไมครบถวนในวันสมัคร คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือวาผูนั้นไมมีสิทธิรับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ 

  ขอ 6.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
             ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบคัดเลือก  องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดอาจจะไมรับสมัครสอบคัดเลือก
และหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก  และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใด ๆ 

ขอ 7.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
             ดําเนินการสอบดังนี ้

          7.1   ความรูความสามารถทั่วไป   ภาค  ก  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
                 ทดสอบภาคความรูความสามารถที่ตองการตามแนวที่ระบุไวในมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบขอเขียน  (รายละเอียดตามผนวก  ข.)  แนบทายประกาศนี้ 
         7.2 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ภาค ข   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
                 ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกีย่วกับงานในตาํแหนงนั้น 

โดยเฉพาะ  โดยวิธีสอบขอเขียน  หรือใหทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตาม             
ความเหมาะสม  (รายละเอยีดตามผนวก  ข.)  แนบทายประกาศนี้  

          /7.3 ความเหมาะสม... 
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7.3  ความเหมาะสมกับตําแหนง  ภาค  ค  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
                 ทดสอบความรูความเหมาะสมกบัตําแหนง  โดยพิจารณาจากความรอบรูแนวคิด

แนวความคิด  และความคิดเห็น  เพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ   

ขอ 8.  การกําหนดวันประกาศรายชื่อผูมีสทิธิสอบคัดเลือก 
             องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  จะประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนในการ
สมัครสอบคัดเลือก  เลขหมายประจําตวัผูสมัครสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  3  กันยายน  2553  โดยปดประกาศ
ไว  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  หรือสอบถามไดที่  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลเกาะทวด โทรศัพท   0 -7535-0791 ในวันและเวลาราชการ 

กรณีผูสมัครสอบคัดเลือกไมมีช่ือเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  ผูสมัครสอบคัดเลือกผู
นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก  หรือทักทวงโดยทํา
หนังสือถึงประธานกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  พรอมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันวาเปนผูมีคุณสมบัติ
โดยยื่นหนังสือและเอกสารดังกลาวไดที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  ที่ผูสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบ
สมัครไวระหวางวันที่  4  –  20  สิงหาคม  2553  ในวันและเวลาราชการ  หากพนกําหนดเวลาดังกลาว  ถือวา
ผูสมัครสอบคัดเลือกไมประสงคจะใหเพิ่มเติมรายชื่อแตประการใด     

ขอ 9.  ประกาศกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ 
   กําหนดสอบขอเขียน  ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค   ก) ภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค  ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (การสอบสัมภาษณ) (ภาค  ค)  
ในวันเสารท่ี  11  กันยายน  2553  เวลา  09.00  น.  เปนตนไป   ณ  หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นอําเภอเมือง (หลังใหม)  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  ขอ 10.  การแตงกาย 
               ผูมีสิทธิสอบคัดเลือกจะตองแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ  ในวันสอบขอเขียนและ
สอบสัมภาษณ  พรอมทั้งใหนําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานสวนตําบล)ไปแสดงในวันสอบ
คัดเลือกดวย 

ขอ 11. เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่ถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได  ตองเปนผูทีส่อบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตาม

หลักสูตรไมต่าํกวารอยละหกสิบ 

   

 

/ขอ 12. การประกาศผล... 
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  ขอ 12.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได  หลังจาก
ไดรับรายงานผลการสอบจากคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ ในพุธที่  15  กันยายน  2553  โดยจะปด
ประกาศไว  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  หรือ
สามารถสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-7535-0791 ในวันและเวลาราชการ 

ขอ 13.  ในกรณีมีการทุจริต 
              ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริต  หรือสอไปในทางอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม
ในการสอบคดัเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะรายงานใหองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดทราบเพื่อ           
พิจารณาวาสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริต
หรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควรถาหากองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดใหยกเลิกการสอบ
คดัเลือกเฉพาะภาคใดแลว  ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 
  ขอ  14.  การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
   คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดไมเกนิ  60  วัน  นับแต
วันประกาศขึน้บัญชีและผูสอบคัดเลือกได  จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี ้

14.1  การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ใหเรียงลําดับจากผูสอบไดคะแนนรวมสูง      
ลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถที่ใช เฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ สูงกวา   ถาไดคะแนนความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

14.2  บัญชีผูสอบคัดเลือกครั้งนี้ใหใชไดไมเกิน  60  วนั  นับแตวันขึ้นบญัชี 
14.3  บัญชีการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารใหใชไดเฉพาะ

องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  องคการบริหารสวนตําบลอื่นไมสามารถขอใชบัญชีได 
 

ขอ  15.  การแตงตั้งผูสอบคดัเลือกได 
15.1  องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด    จะแตงตั้งผูผานการสอบคัดเลือก

ตามลําดับที่ไดขึ้นบัญชีไว  โดยผูที่อยูในลําดับตนจะไดรับการแตงตั้งกอนผูที่อยูในลาํดับตอไป  ทั้งนี้ตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                            

 
 
 

  /ขอ 15.2 ในกรณี... 
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15.2  ในกรณีมีผูผานการสอบคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงที่วางและภายหลงัมี
ตําแหนงวางเพิ่มขึ้นอีก  องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  อาจพิจารณาผูที่ผานการสอบคัดเลือกที่เหลืออยู
ดํารงตําแหนงไดหรืออาจจะดําเนินการสอบคัดเลือกใหมก็ได  ทั้งนี้ขึน้อยูกับดุลพินจิขององคการบริหารสวน
ตําบลเกาะทวด  
  ขอ 16.  หากมขีอสงสัยหรือโตแยงในประกาศฉบับนี้ใหถือผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ  เปนที่สุด 

 
 

   ประกาศ  ณ  วนัที่  20  กรกฎาคม พ.ศ.  2553 
 
 
 

(นายวรรณชาติ   ยอดแกว) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 (ผนวก ก.) 
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง  หนาท่ี  ความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  

คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  ความรู  ความสามารถ  ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 

ชื่อตําแหนง   นักบริหารงานทั่วไป   6 
 
 

ตําแหนงประเภท  บริหาร 
 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบักอง   ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคณุภาพ 
ของงานสูง  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครอง 
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ 
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบรหิารทั่วไปหรืองานเลขานุการ   โดยควบคมุตรวจสอบ
การจัดการงานตาง ๆ  หลายดาน    เชน  งานธุรการ  งานบุคคล  งานนิติกร  งานประชาสัมพันธ   งานทะเบยีน   
งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว  งานรกัษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  
งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวม 
ขอมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรยีมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทกึเรื่องเสนอที่
ประชุม   งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น  ๆ  งานติดตอกับหนวยงานและบคุคลตาง ๆ  งานติดตาม
ผลงาน  เปนตน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกีย่วกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง  ๆ  
ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และในฐานะ
หัวหนาหนวยงานทําหนาทีก่ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาทีแ่ละงบประมาณ 
ของหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  ส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  
ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานใน 
หนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ รวมทั้งงานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที ่
ของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง  และ  

   2. ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา  โดยปฏิบัติงานดานบริหารงานทั่วไป 
หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

/ ความรูความ.... 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 

  1.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

  2.  มีความสามารถในการศกึษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
  3.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
  4.  มีความสามารถในการริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
  5.  มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด 
  6.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
  7.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  8.  มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
  9.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
10.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
11.  มีความรูทั่วไปดานการประชาสัมพันธและการทองเที่ยว 
12.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       (ผนวก  ข.) 
ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบขอเขียนในการสอบคัดเลือกตําแหนงผูปฏิบตังิานมาดาํรงตําแหนงผูบริหาร           

ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลดั  อบต. (นักบริหารงานทั่วไป  6) 
............................................................... 

 

 ก.  ความรูความสามารถทั่วไป  (คะแนนเตม็  100  คะแนน) 
  ใหทดสอบความรูความสามารถที่ตองการ  ตามแนวที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี ้
  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550 

2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 

3.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
4.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 
5.  พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  พ.ศ.  2546 
6.  พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2535  และที่แกไขเพิ่มเติม     

จนถึงปจจุบัน 
7.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526   และที่แกไขเพิ่มเติม 

จนถึงปจจุบัน 
8.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
9. พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
10. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
11. ความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
12.  ระเบียบ/กฎหมายอืน่ ๆ  ที่เกี่ยวของ 
 

ข.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แกไขเพิ่มเติม

จนถึงปจจุบัน 
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
3.  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 และที่

แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน 
4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 

  /5. ระเบียบ... 
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5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 และ
ที่แกไขเพิ่มเตมิจนถึงปจจุบนั 

7.  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
8.  พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
9.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548   

                       10.  ระเบียบ/กฎหมายอื่น ๆ  ที่เกีย่วของ 
      

ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ใหทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยพิจารณาจากความรอบรู  แนวความคิดและ     

ความคิดเห็น  ดวยวิธีสอบสัมภาษณ  ในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
1.  ความรอบรูในตําแหนงที่จะแตงตั้ง  กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับองคการบริหาร

สวนตําบล  รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
2.  วิสัยทัศน 
3.  ความรอบรูในการบริหาร 
4.  การบริหารงานบุคคล 
5.  การบริหารงานอยางมืออาชีพ 
6.  ปฏิภาณไหวพริบ 
7.  บุคลิกภาพและภาวะผูนํา 
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                                                                                            เลขประจําตัวสอบ........... 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  
 ตําแหนงผูปฏิบัติงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร  ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  

 ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป  6) 
            ----------------------------------------------------------- 

เรียน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
    ดวยขาพเจา  ประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติ
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  ตําแหนงหัวหนา
สํานักงานปลัด  อบต. (นักบริหารงานทั่วไป  6) จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจามาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
1.  ช่ือ - ช่ือสกุล  (นาย/นาง/นางสาว)……………………..…………………………………………………… 
2.  ตําแหนงปจจุบัน…………………………………………………………….ระดับ……………………….. 
     สังกัด(งาน/ฝาย)…………………………อําเภอ……………….…...จังหวดั…………………………… 
3.  อัตราเงินเดอืนในปงบประมาณ  2552.………………..บาท  ปงบประมาณ  2553………...….…….บาท 
4.  เกิดวันที…่….....เดือน……….….…..พ.ศ………...….รวมอาย.ุ.……...ป………...….เดือน….……….วัน 
5.  วันที่บรรจุเขารับราชการ…….เดือน……..……พ.ศ………..รวม………ป…………….เดือน………….วัน 
6.  ประวัติการดํารงตําแหนง(ใหเร่ิมตั้งแตวนัที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหรับราชการครั้งแรก  และให      
     ขอมูลเฉพาะ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดบัตําแหนงหรือเปลี่ยนสายงานหรือโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น  
     หรือโอนกลับมาเทานั้น) 

ระดับ ช่ือตําแหนง สังกัด วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับการแตงตั้ง 

รวมระยะเวลา 
การดํารงตําแหนง 

(วัน/เดือน/ป) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

/7. สถานที่...-  
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7.  สถานที่ติดตอ 
 ที่อยูปจจุบนัทีส่ามารถติดตอไดสะดวก 
 บานเลขที่……………………….ซอย/ตรอก……………………..ถนน…………………………….. 
 แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ……………………..จังหวัด…………………………... 
 รหัสไปรษณยี………………………..โทรศัพท……………………โทรสาร……………………….. 
 E-mail………………………………………….. 
8.  สถานภาพครอบครัว 
  โสด    สมรส    อ่ืน ๆ 
 ช่ือคูสมรส…………………………………สกุล……………………………..อาชีพ………………… 
 ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไมมีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา จํานวน........คน  (ชาย........คน  หญิง........คน) 
9.  ประวัติสุขภาพ  (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน นบัถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรคเหลานี้หรือไม 
ความดันโลหติสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

      
      
 

10.  ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ว/ด/ป ที่สําเร็จ 
การศึกษา 

การไดรับทุน 

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
เทคนิคหรือเทยีบเทา 

     

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
ช้ันสูงหรือเทียบเทา 

     

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดบัอื่น ๆ  
ที่สําคัญ 

     

 
/11.ดูงาน...        
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11.  ดูงาน (ทีสํ่าคัญ ๆ) 
การดูงาน 

เร่ือง สถานที่ ระหวางวันที ่ ทุนการดูงาน 
    
    
    
    
    
12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เร่ือง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    
    
    
    
    
1.3  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
        ภาษาอังกฤษ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
  
        คอมพิวเตอร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
  
        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

/14. เหรียญ... 
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14.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
15. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (กรณีมีหลายคุณวุฒิใหใชวุฒิที่สําเร็จการศึกษากอน) 
ไดแก……………………………………………………………………………………………………… 
จากสถานศึกษา………………..……………………เมื่อวันที…่…...เดือน…………………….พ.ศ………… 
16.  วุฒิการศึกษาสูงสุด  (หากมีวุฒิมากกวา  1  วุฒิการศึกษาใหเลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นวาเกี่ยวกับงานในหนาที่
มากที่สุด) ที่ไดรับ ไดแก………………….จากถานศึกษา………….………………………………….. 
เมื่อวันที…่………..เดือน……………………………พ.ศ…………………. 
17.  เคยรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณพีิเศษ    2  ขั้น …………..……คร้ัง      1.5 ขั้น…………….คร้ัง   
นับจากเริ่มรับราชการ – ปจจุบัน 
18.  เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราตาง ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
       (ระบุช่ือเกียรติบัตร / รางวัล / อันดับรางวัล / ป พ.ศ. ที่ไดรับ / และหนวยงานที่มอบ พรอมทั้งแนบสําเนา 
       เอกสารหลักฐานมาดวย) 

1)  ………………………………………………………………………………………………………. 
2) ………………………………………………………………………………………………………... 
3) ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน  เปนความจริงทุกประการ  และขาพเจาเปนผูที่มีคุณสมบัติที่
จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด เร่ือง  รับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติ  ใหดํารงตําแหนงผูบริหาร  ขององคการบริหารสวน
ตําบลเกาะทวด  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด  อบต.  (นักบริหารงานทั่วไป  6)  ทุกประการ  ทั้งนี้  หาก
ตรวจสอบวาขาพเจาปดบังขอความหรือใชขอความไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติที่จะสมัคร
เขารับการสอบคัดเลือก  ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
 

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

    ตําแหนง………………………….…………… 
วันที…่…...เดอืน………………..พ.ศ…………. 

 
/การตรวจ.. 
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การตรวจสอบของเจาหนาท่ี 
( )  ผูสมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
( )  ผูสมัครไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 

 
 
(ลงชื่อ)………………….……………………ผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 

                 (.……..………………………………..) 
           เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
               เอกสารหมายเลข 2 

                                                               ขอมูลสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
                              เพื่อแตงตัง้พนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงาน  ใหดํารงตําแหนงผูบริหาร 
                                                              ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด                                                                          
                                          ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลดั  อบต.  (นกับริหารงานทั่วไป  6) 

             …………………………………..…………….. 
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือ………………………………………ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………………ระดบั……………... 
สังกัด………………………………….อําเภอ…………………………..จังหวดั…………………………….. 
วัน  เดือน  ป  เกิด……………………………………………อาย…ุ…………….ป 
ขอมูลเบื้องตน 
1.  เงินเดือน (ปจจุบัน)  
2.  วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด)  
3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
     3.1  ในระดับปจจุบัน 
 

วันที่ดํารงตําแหนงตั้งแต…………….……ถึงวัน……..……..…… 
           รวม……………..ป……………..เดือน………….วัน 

     3.2  ในสายงานปจจุบัน 
 

วันที่ดํารงตําแหนงตั้งแต…………….……ถึงวัน……..……..…… 
           รวม……………..ป……………..เดือน………….วัน 

4.  อายุราชการ (ป/เดือน/วัน) 
 

วันที่ดํารงตําแหนงตั้งแต…………….……ถึงวัน……..……..…… 
           รวม……………..ป……………..เดือน………….วัน 

5.  ความผิดยอนหลัง 5 ป 
     (ระบุการถกูลงโทษทางวนิัย) 

 
 

6.  การพิจารณาความดีความชอบ      
     (ยอนหลัง 5 ป) 

1.  เงินเดือน 1 ตุลาคม 2548 ไดรับการพิจารณา …………….ขั้น 
2.  เงินเดือน 1 ตุลาคม 2549 ไดรับการพิจารณา …………….ขั้น 
3.  เงินเดือน 1 ตุลาคม 2550 ไดรับการพิจารณา …………….ขั้น 
4.  เงินเดือน 1 ตุลาคม 2551 ไดรับการพิจารณา …………….ขั้น 
5.  เงินเดือน 1 ตุลาคม 2552 ไดรับการพิจารณา …………….ขั้น 

 
 
 

/หมายเหตุ... 
 
 



                                                                                               - 2 -                  
 
หมายเหต ุ  ใหผูขอรับการสอบคัดเลือกกรอกขอมูลนี้สงพรอมสําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตาํบล หรือ   
                   บัตร  ก.พ. 7  ซ่ึงตนเองไดตรวจสอบและเจาพนักงานประวัติฯ  รับรองความถูกตอง  
 
 

(ลงชื่อ)..................................................เจาของประวัติและรับรองวาถูกตอง 
       (..........................................................) 
 
(ลงชื่อ).................................................ผูตรวจสอบความถูกตอง 
       (.........................................................) 
     เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หนังสือยินยอมใหสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
อนุญาตใหพนกังานสวนตําบล  เขารับการสอบคัดเลือก 

 
 

เขียนที่.............................................. 
 

วัน.............เดอืน.......................................ป................... 
                        

   ขาพเจา.....................................................ตําแหนง.......................................................                                     
จังหวดั.............................................อนุญาตให......................................................................................                                       
ซ่ึงเปน.......................................................ตําแหนง............................................................................... 
ระดับ...............................................สํานัก/กอง..................................................................................... 
จังหวดั........................................................................สมัครเขารับการสอบคัดเลือก  ตามประกาศองคการ
บริหารสวนตําบลเกาะทวด  เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนกังานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติ 
ใหดํารงตําแหนงผูบริหาร  ขององคการบริหารสวนตาํบลเกาะทวด  ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด  อบต.   
(นักบริหารงานทั่วไป  6)   
 
 

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

 
 
 
 

 


