
 
 
 
 
 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลไสหมาก 
เรื่อง  รบัสมัครสอบคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาํบลตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิ                                     

ใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิาร  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไสหมาก 
ตําแหน่งหัวหน้าสํานกังานปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล  (นกับรหิารงานทั่วไป  ๖) 

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

ด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานมาดํารงตําแหน่งผู้บริหารตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล               
(นักบริหารงานทั่วไป 6)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  อาศัยอํานาจตามความนัยข้อ ๕๔ (๓) ๘๖  และ ๙๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ 
บริหารส่วนตําบล  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และคําสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลไสหมาก ที่  7/2556  ลงวันที่  7  มกราคม  2556  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล
ไสหมาก  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท่ัวไป  ๖) จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล  ดังนี้ 

  ข้อ ๑.  ชื่อตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือก 
   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ๖)       
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน  ๑  อัตรา 

 ข้อ ๒.  รายละเอียดตําแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติของผู้สมัคร
และความรู้ความสามารถที่ต้องการ  (ผนวก  ก.)      

 ข้อ ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือก  จะต้องเป็นพนักงานส่วนตําบล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในวันสมัครสอบคัดเลือก  ดังน้ี 

3.๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. 
รับรอง และ 
 3.๒. ได้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
 
 
 

/ข้อ ๔.  การสมัคร...  
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ข้อ ๔.  การสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ๔.๑  วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบ 

  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข ๑ 
แนบท้ายประกาศ) ข้อมูลบุคคล  (เอกสารหมายเลข  ๒  แนบท้ายประกาศ)  และหนังสือยินยอมจากนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ตนสังกัดอยู่  ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการสอบ คัดเลือก
พร้อมเอกสารต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการสมัครตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนด  ณ  สํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 – ๑5 กุมภาพันธ ์
๒๕๕6  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  และสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข  ๐-๗๕๓8-6๒18  ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ www.saimak.go.th โดย
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่รับสมัครน้ัน  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่
ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ 
 ๔.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกในวันย่ืนใบ
สมัครสอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐ บาท ชําระในวันสมัคร (เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ)  

  ข้อ ๕.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ

รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ
ดังต่อไปน้ี 
   ๕.๑  ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯ กําหนด (เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้าย
ประกาศ) 
   ๕.๒  สําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบลท่ีรับรองสําเนาโดยหน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่  จํานวน  ๑  ชุด 
   ๕.๓  สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
จํานวน  ๑  ชุด 
   ๕.๔  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ  หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 
๑  น้ิว  จํานวน  ๓  รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน)  โดยเขียนช่ือ - ช่ือสกุล  หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 
   ๕.๕  หลักฐานเก่ียวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข 
๒ แนบท้ายประกาศ)  จํานวน  ๑  ชุด 
   ๕.๖  หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหนังสือยินยอมจาก 
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก   
   ๕.๗  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
   ๕.๘  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  การเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล  (ถ้ามี) 
       ทั้งน้ี  หากผู้สมัครรายใดย่ืนเอกสารท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  กําหนด                   
ไม่ครบถ้วนในวันสมัคร คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้น้ันไม่มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งน้ี 
 
 

/ข้อ ๖.  เง่ือนไข… 
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  ข้อ ๖.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
    ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครสอบคัดเลือก  องค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก อาจจะไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและหากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ 

   ข้อ ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
   ดําเนินการสอบดังน้ี 

ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
ให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ต้องการตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐาน

กําหนดตําแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (รายละเอียดผนวก  ข.)  แนบท้ายประกาศ 
ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน่งน้ัน
โดยเฉพาะ  โดยวิธีสอบข้อเขียน  หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ตามความ
เหมาะสม  (รายละเอียดผนวก  ข.)  แนบท้ายประกาศ  

ค.  ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
ให้ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยพิจารณาจากความรอบรู้  

แนวความคิดและความคิดเห็น  ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  (รายละเอียดผนวก  ข.)  แนบท้ายประกาศ 

  ข้อ ๘.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิในการเข้ารับการสอบ
คัดเลือก  เลขหมายประจําตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก  ในวันศุกร์ที่  1  มีนาคม  2556  โดยปิดประกาศไว้      
ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  หรือสอบถามได้ที่ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  โทรศัพท์ ๐ - 7538 - 6218 ในวันและเวลาราชการ กรณี
ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้น้ันมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก หรือทักท้วงโดยทําหนังสือถึงประธานกรรมการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติโดยยื่นหนังสือและเอกสาร
ดังกล่าวได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก ที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกย่ืนใบสมัครไว้ระหว่างวันที่ 1 – 15 
กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์
จะให้เพ่ิมเติมรายช่ือแต่ประการใด 

  ข้อ ๙.  การกําหนดวัน  เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
           ๙.๑  กําหนดสอบข้อเขียน  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม ๒๕๕6 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.                   
ณ  ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๙.๒  กําหนดสอบสัมภาษณ์  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ในวันเสาร์ที่  
9  มีนาคม  ๒๕๕6  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
/ข้อ ๑๐.  การแต่งกาย... 
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  ข้อ ๑๐.  การแต่งกาย 
    ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเคร่ืองแบบสีกากีคอพับแขนยาวในวัน
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  และให้นําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย 

  ข้อ ๑๑.  ในกรณีมีการทุจริต 
     ในกรณีที่พบว่ามีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริตอันทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบคัดเลือก  ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  รายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบเพ่ือพิจารณา
ว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งน้ีทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตําบลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใด
แล้ว  ก็ให้ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคน้ันใหม่  สําหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

  ข้อ ๑๒.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
     การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน                
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ   

  ข้อ ๑๓.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        องค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้             
ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ๒๕๕6 โดยจะปิดประกาศ  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก อําเภอเชียรใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  หรือสอบถามได้ที่ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  โทรศัพท์        
๐ – 7538 - 6218 

  ข้อ ๑๔.  กรณีการทุจริต 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม

ในการสอบคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก 
ทราบเพ่ือพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งน้ีทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรถ้าหากองค์การบริหารส่วนตําบลไสหมากให้ยกเลิกการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคน้ันใหม่สําหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

  ข้อ ๑5.  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วัน

ประกาศขึ้นบัญชีและผู้สอบคัดเลือกได้  จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังน้ี 
    ๑๕.๑ การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้เรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
    ๑๕.๒ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี  
    ๑๕.๓ บัญชีสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้บริหารให้ใช้ได้เฉพาะ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้ดําเนินการสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืนไม่สามารถขอใช้บัญชีได้ 
 

/ข้อ  ๑6.  การแต่งต้ัง 
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  ข้อ  ๑6.  การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
     ๑6.๑  เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  
จะแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลําดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้  โดยผู้ที่อยู่ในลําดับต้นจะได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้ที่
อยู่ในลําดับต่อไป  ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช                     

  ๑6.๒  ในกรณีมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งที่ว่างและภายหลัง 
มีตําแหน่งว่างเพ่ิมขึ้นอีก  องค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  อาจพิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่เหลืออยู่
ดํารงตําแหน่งได้หรืออาจจะดําเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลไสหมาก  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล         
ไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐-๗๕๓8-6218  ในวันและเวลา
ราชการ 
  ข้อ ๑7.  หากมีข้อสงสัยหรือโต้แย้งในประกาศฉบับน้ีให้ถือผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ  เป็นที่สุด 
 
   ประกาศ  ณ วันที่  ๑7  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 
      

 
(นายอนันต์  ถนอมสิน) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ผนวก ก.) 

รายละเอียดเกีย่วกบัตาํแหนง่ หน้าที่ ความรับผดิชอบของตาํแหน่ง ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิสมัครสอบคัดเลือก  ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

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

ชื่อตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป  ๖ 

ตําแหน่งประเภท บริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจํานวนมากและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดงานต่าง ๆ หลายด้าน  เช่น งานธุรการ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งาน
นโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน  งาน
การเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งาน
ทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงาน เป็นต้น  
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ  เก่ียวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ต่างๆ  ตามที่ได้รับ
แต่งต้ังเข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และในฐานะหัวหน้า
หน่วยงานทําหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้
คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  รวมท้ังงานราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  
หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑.  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทุกสาขา  ที่  ก.อบต.  ก.พ.  หรือ  ก.ค.  รับรอง 
และ 
  ๒. ได้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานด้านบริหาร 
งานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑ .  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศไทย 
  ๒.  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
  ๓.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
  ๔.  มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 

/๕.  มีความรู…้ 



 
  ๕.  มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่สังกัด 
  ๖.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  ๗.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  ๘.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
  ๙.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
  ๑๐.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  ๑๑.  มีความรู้ทั่วไปด้านการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 
  ๑๒.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ผนวก ข.) 

ขอบเขตเนื้อหา วิชา สอบขอ้เขียนในการสอบคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้พนกังานส่วนตําบลผูป้ฏบิตัิงาน 
ใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิาร ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลไสหมาก 

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานกังานปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล (นกับรหิารงานทัว่ไป ๖) 
--------------------------------------------------- 

  
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  โดยวิธีสอบ

ข้อเขียน  ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 
3. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
9. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

10. เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน่งน้ัน  โดยเฉพาะโดยวิธีการสอบ

ข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 

2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2549  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 
/8. ระเบียบ... 



8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552  

10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
12. มาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ให้ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยพิจารณาจากความรอบรู้ แนวความคิด และความคิดเห็น

ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี  
1.  ความรอบรู้ในตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 

พิจารณาจากความรู้เก่ียวกับกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รวมท้ังความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 

2.  วิสัยทัศน์  (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
พิจารณาจากวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆ  เช่น  วิสัยทัศน์ในการทํางาน วิสัยทัศน์ในตําแหน่ง
หน้าที่ ฯลฯ  

3.  ปฏิภาณไหวพริบ  (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
พิจารณาจากความสามารถในการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ปัญหา เฉพาะหน้ารวมถึง
ความสามารถในการประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้อง 

4.  บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา  (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ลักษณะที่ดีมีความเป็นผู้นํา  สุขภาพร่างกายและจิตใจดี 

 5.  การพูดในที่ชุมชน  (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
 พิจารณาจากการตอบคําถามของคณะกรรมการฯ  และการสื่อภาษาที่เข้าใจง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

เลขประจําตัวสอบ........................... 
 

ใบสมัครสอบคดัเลือกพนกังานส่วนตําบล 
ตําแหน่งผูป้ฏบิตังิานใหด้ํารงตาํแหน่งผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลไสหมาก 
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานกังานปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล (นกับรหิารงานทัว่ไป  ๖) 

----------------------------------------------------------- 
 
เรียน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
    ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติให้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัด  อบต.            
(นักบริหารงานทั่วไป  ๖)  จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้ามาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 

๑.  ช่ือ - ช่ือสกุล  (นาย/นาง/นางสาว)         

๒.  ตําแหน่งปัจจุบัน      ระดับ     

     สังกัด(งาน/ฝ่าย)    อําเภอ   จังหวัด     

๓.  อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๕5             บาท ปีงบประมาณ ๒๕๕6  บาท 

๔.  เกิดวันที่       เดือน         พ.ศ.     รวมอายุ        ปี           เดือน       วัน 

๕.  วันที่บรรจุเข้ารับราชการ       เดือน         พ.ศ.     รวมอายุ   ปี       เดือน     วัน 

๖.  ประวัติการดํารงตําแหน่ง(ให้เริ่มต้ังแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้รับราชการคร้ังแรก  และให้ข้อมูล 
เฉพาะ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน่งหรือเปลี่ยนสายงานหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือโอน
กลับมาเท่าน้ัน) 

ระดับ ช่ือตําแหน่ง สังกัด 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้รับการแต่งต้ัง 

รวมระยะเวลา 
การดํารงตําแหน่ง 

(วัน/เดือน/ปี) 
     
     
     
     
     
     
     

๗.  สถานที่ติดต่อ 
    ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขที่   ซอย/ตรอก   ถนน     
 แขวง/ตําบล   เขต/อําเภอ   จังหวัด    
 รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์   โทรสาร    
 E-mail     

/๘.  สถานภาพ… 
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๘.  สถานภาพครอบครัว 
  โสด    สมรส    อ่ืน ๆ 
 ช่ือคู่สมรส   สกุล   อาชีพ     
 ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา จํานวน   คน  (ชาย คน  หญิง คน) 

๙.  ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่าน้ีหรือไม่ 

โรค ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 
เป็น       
ไม่เป็น       

๑๐.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ว/ด/ป ที่
สําเร็จ 

การศึกษา 
การได้รับทุน 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิคหรือ
เทียบเท่า 

     

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือ
เทียบเท่า 

     

ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอ่ืน ๆ   
ที่สําคัญ 

     

๑๑.  ดูงาน (ที่สําคัญ ๆ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    
    
    
    

/๑๒.  การปฏิบัติงาน… 



- ๓ - 
๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    
    
    
    
    
  
1๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 

ภาษาอังกฤษ 
            
            
 คอมพิวเตอร์ 
            
            
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
            
             

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
            
             

๑๕. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (กรณีมีหลายคุณวุฒิให้ใช้วุฒิที่สําเร็จการศึกษาก่อน) 
ได้แก่             
จากสถานศึกษา    เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ   

๑๖.  วุฒิการศึกษาสูงสุด  (หากมีวุฒิมากกว่า  ๑  วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเก่ียวกับงานใน
หน้าที่มากที่สุด) ที่ได้รับ ได้แก่          
จากสถานศึกษา    เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ   

๑๗.  เคยรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ    ๒  ขั้น   ครั้ง    ๑.๕ ขั้น            ครั้ง   
นับจากเริ่มรับราชการ – ปัจจุบัน 

๑๘.  เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราต่าง ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
      (ระบุช่ือเกียรติบัตร / รางวัล / อันดับรางวัล / ปี พ.ศ. ที่ได้รับ / และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบ
สําเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย) 

๑)            
๒)            
3)             

 
/ข้าพเจ้า… 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก เรื่อง รับสมัคร
สอบคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลไสหมาก  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป  ๖)   ทุกประการ  
ทั้งน้ี  หากตรวจสอบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือใช้ข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่
จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในคร้ังน้ี 
 
 

 (ลงช่ือ)        ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  (.     ) 

ตําแหน่ง       
วันที่  เดือน  พ.ศ    

 
 

คณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
หลักฐาน คุณสมบัติ 

 
(  )  ครบถ้วน 
(  )  ไม่ครบถ้วน........................................................ 
............................................................................... 
............................................................................... 
 

 
(  )  ครบถ้วน 
(  )  ไม่ครบถ้วน........................................................ 
............................................................................... 
............................................................................... 

 
       (ลงช่ือ)                           ประธานกรรมการ 
                (.....................................) 

 
       (ลงช่ือ)                           ประธานกรรมการ 
                (.....................................) 
 

          
       (ลงช่ือ)                              กรรมการ 
                (....................................) 

          
       (ลงช่ือ)                             กรรมการ 
               (......................................) 
 

          
       (ลงช่ือ)                                 กรรมการ 
               (........................................) 

          
       (ลงช่ือ)                               กรรมการ 
               (.........................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

ข้อมูลสอบคดัเลือกพนกังานส่วนตําบล 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาํบลตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงานใหด้าํรงตาํแหนง่ผูบ้รหิาร 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไสหมาก 
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานกังานปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล(นกับรหิารงานทั่วไป  ๖) 

----------------------------------------------------------- 
 
ตําแหน่ง             
ช่ือ    ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง    ระดับ   
สังกัด    อําเภอ    จังหวัด     
วัน  เดือน  ปี  เกิด    อายุ    ปี 
ข้อมูลเบื้องต้น 
๑.  เงินเดือน (ปัจจุบัน)  
๒.  วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด)  
๓.  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  
     ๓.๑  ในระดับปัจจุบัน 
 

วันที่ดํารงตําแหน่งต้ังแต่      ถึงวัน   
           รวม  ปี  เดือน  วัน 

     ๓.๒  ในสายงานปัจจุบัน 
 

วันที่ดํารงตําแหน่งต้ังแต่…       ถึงวัน   
           รวม  ปี  เดือน  วัน 

๔.  อายุราชการ (ปี/เดือน/วัน) 
 

วันที่ดํารงตําแหน่งต้ังแต่       ถึงวัน    
           รวม  ปี  เดือน  วัน 

๕.  ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี 
     (ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

 
 

๖.  การพิจารณาความดีความชอบ      
     (ย้อนหลัง ๕ ปี) 

๑.  เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕51 ได้รับการพิจารณา   ขั้น 
๒.  เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕2 ได้รับการพิจารณา   ขั้น 
๓.  เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕3 ได้รับการพิจารณา   ขั้น 
๔.  เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕4 ได้รับการพิจารณา   ขั้น 
๕.  เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕5 ได้รับการพิจารณา   ขั้น 

 
หมายเหต ุ  ให้ผู้ขอรับการสอบคัดเลือกกรอกข้อมูลน้ีส่งพร้อมสําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล หรือ   
              บัตร  ก.พ. ๗  ซึ่งตนเองได้ตรวจสอบและเจ้าพนักงานประวัติฯ  รับรองความถูกต้อง  

 
 
(ลงช่ือ)      เจ้าของประวัติและรับรองว่าถูกต้อง 
        (     ) 
 
(ลงช่ือ)      ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง   
        (     ) 
     เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 
 



 
 

 
 
 

หนังสือยินยอมใหส้มัครเข้ารบัการสอบคดัเลือก 
อนญุาตใหพ้นกังานส่วนตําบลเข้ารบัการสอบคัดเลือก 

 
ที่ /                                          เขียนที ่      

วัน  เดือน   พ.ศ.   
 
 หนังสือรับรองฉบับน้ี  ออกให้เพ่ือแสดงว่า ข้าพเจ้า                  
ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล     อําเภอ               
จังหวัด     อนุญาตให้        
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง     ระดับ              
อัตราเงินเดือนขั้น    บาท สังกัด สํานัก/กอง/ฝ่าย              
องค์การบริหารส่วนตําบล    อําเภอ    จังหวัด             
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือ 
แต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  ขององค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก 
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  (นักบริหารงานทั่วไป ๖)  ลงวันที่ 17  มกราคม 2556  
และยินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบริหารที่ว่างหากผ่านการสอบคัดเลือก  
 
 
 

(ลงช่ือ)       
        (                ) 
ตําแหน่ง      

 
 
 
 
 
 
 
 
 


