
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 

ให้ดํารงตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย ระดับ ๖ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดําเนินการสอบ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานมาดํารงตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง  
 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕๔(๓), ๘๖  ๙๑ และข้อ ๑๕๓ (๒)  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบล ดังนี ้

 ข้อ ๑ ช่ือตําแหน่งท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือก 
   ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย ระดับ ๖ สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  สิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน  ๖  อัตรา  ประกอบด้วย 

๑.๑  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  (นักบริหารงานท่ัวไป ๖)   จํานวน ๑ อัตรา 
๑.๒  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานท่ัวไป ๖)   จํานวน ๑ อัตรา 
๑.๓  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน  (นักบริหารงานการคลัง ๖)             จํานวน ๑ อัตรา 
๑.๔  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
       (นักบริหารงานการคลัง ๖)                จํานวน ๑ อัตรา 
๑.๕  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ๖)        จํานวน ๑ อัตรา 
๑.๖  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
       (นักบริหารงานการศึกษา ๖)       จํานวน ๑ อัตรา 

 
  ข้อ ๒.  รายละเอียดตําแหน่ง  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ                         

หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  คุณสมบัติของผู้สมัคร  และความรู้
ความสามารถท่ีต้องการ  รายละเอียด ผนวก ก. แนบท้ายประกาศ 

ข้อ ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานส่วนตําบลและเป็นผู้ มี คุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในวันสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี ้



 

 

- ๒ - 
 

 ๓.๑ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป ๖) จํานวน ๑ อัตรา 
  (๑) ดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ไม่ต่ํากว่าระดับ  ๖ และ 
  (๒) เคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาแล้วไม่น้อย 
กว่า  ๑  ปี และ    
  (๓) เคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับงานบริหารงานท่ัวไปงานเลขานุการ งานบริหารงาน 
บุคคล  งานประชาสัมพันธ์  งานนิติการ  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือ 
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑ ป ี
  (๔) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ท่ี ก.อบต.กําหนด (ภาคผนวก ก (๑)) 
 
 ๓.๒ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานท่ัวไป ๖) จํานวน ๑ อัตรา 
  (๑) ดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ไม่ต่ํากว่าระดับ  ๖ และ 
  ๒) เคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาแล้วไม่น้อย 
กว่า  ๑  ปี และ    
  (๓) เคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับงานบริหารงานท่ัวไป งานเลขานุการ งานบริหารงาน 
บุคคล  งานประชาสัมพันธ์  งานนิติการ  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  หรือ 
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑ ป ี
  (๔) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ท่ี ก.อบต.กําหนด (ภาคผนวก ก (๒)) 
 
 ๓.๓ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ๖) จํานวน ๑ อัตรา  
  (๑) ดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ไม่ต่ํากวา่ระดับ ๖ และ 
  ๒) เคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาแล้วไม่น้อย 
กว่า  ๑  ปี และ    
  (๓) เคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับงานด้านการคลัง การเงินและบัญชี  งานตรวจสอบภายใน 
งานพัสดุ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ป ี  
   (๔) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ี        
ก.อบต.กําหนด (ภาคผนวก ก (๓)) 
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๓.๔ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ(นักบริหารงานการคลัง ๖)จํานวน ๑ อัตรา

  (๑) ดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ไม่ต่ํากว่าระดับ ๖ และ 
  (๒) เคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาแล้วไม่น้อย 
กว่า  ๑  ปี และ    
  (๓) เคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับงานด้านการคลัง การเงินและบัญชี  งานตรวจสอบภายใน 
งานพัสดุ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ป ี  
   (๔) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ี        
ก.อบต.กําหนด (ภาคผนวก ก (๔)) 

๓.๕ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ๖) จํานวน ๑ อัตรา 
  (๑) ดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ไม่ต่ํากว่าระดับ ๖ และ 
  ๒) เคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาแล้วไม่น้อย 
กว่า  ๑  ปี และ    
  (๓) เคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานผังเมือง  
งานเขียนแบบ  งานสํารวจ  งานทางช่างหรืองานท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
  (๔) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
ท่ี ก.อบต. กําหนด  (ภาคผนวก ก (๕)) 

๓.๖  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ๖)  
              จํานวน ๑ อัตรา 

 (๑) เป็นพนักงานส่วนตําบล ไม่ต่ํากว่าระดับ ๖ และ                                             
 (๒)  ได้รับปรญิญาตร ีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอ่ืน ท่ี ก.อบต.  

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได ้ และ            
(๓)  ได้ดํารงตําแหน่งในระดับ ๖ หรือท่ี ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี            
(๔) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  

ท่ี ก.อบต. กําหนด  (ภาคผนวก ก (๖)) 
 

 ข้อ ๔ การรับสมัครสอบคัดเลือก วัน   เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
                  ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯกําหนดด้วยตนเองได้ท่ี สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งแต่วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ  และสอบถาม
ร า ยล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ท่ี โ ท ร ศั พ ท์ หม า ย เ ล ข  ๐ -๗๕๗๗ -๑๕๑๑  ใ น วั น แ ล ะ เ ว ล า ร า ช ก า ร  ห รื อ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.thungprang.go.th โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีรับสมัครนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใดๆ 
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   ข้อ ๕ เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯให้ยื่นใบสมัครดว้ยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก พร้อม
ด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี ้

๕.๑ ใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑) 
๕.๒  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่าย

ครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน ๓ รูป โดยเขียน ชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง  
๕.๓  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (รายละเอียดปรากฏตาม 

เอกสารหมายเลข ๒) 
๕.๔ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมาย 

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินผู้สมัครสอบอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกได้ 
(เอกสารหมายเลข ๓)   

๕.๕ สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (บัตรประจําตัวข้าราชการ)   จํานวน  ๑ ฉบับ 
๕.๖ สําเนาบัตรประวัติการรับราชการของผู้สมัครสอบคัดเลือก   จํานวน  ๑ ชุด 

                     ๕.๗ สําเนาปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษา ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง
ท่ีสมัครสอบ                                     จํานวน  ๑ ชุด 

๕.๘ ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน                                  จํานวน  ๑ ฉบับ     
๕.๙  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล     จํานวน  ๑ ฉบับ           
 
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

   ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครในอัตรา ๒๐๐ บาท   (เม่ือ
สมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ)          

                 
 ข้อ ๗ การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
                   คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เลขหมายประจําตัวผู้สมัคร
สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ สํานักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด
นครศรีธรรมราช) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) ชั้น ๔  อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช , หน้าท่ี
ทํ าการอง ค์การบริหารส่ วนตํ าบล ทุ่งปรั ง  อํ า เภอสิชล   จั งหวัดนครศรี ธ รรมราช  และทาง เ ว็บ ไซต์  
WWW.THUNGPRANG.GO.TH หากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก
ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีกําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้าสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้
ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และหากพบว่าเป็นการเจตนา หรือ
จงใจทุจริตจะรายงานต้นสังกัดผู้นั้น เพ่ือพิจารณาดําเนินการทางวินัยต่อไป 
 
 
 



 

 

- ๕ - 

ข้อ ๘ การกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 

   ๘.๑  กําหนดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง  ในวันเสาร์ ท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ๘.๒  กําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  ในวันเสาร์ ท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา  
๑๓.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ข้อ ๙  การแต่งกาย 
ผู้เข้าสอบคัดเลือก จะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันสอบคัดเลือก 

  

 ข้อ ๑๐ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค โดยมีคะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนน    

(รายละเอียดผนวก ข.) แนบท้ายประกาศ 
ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) 

ให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีต้องการ ตามแนวท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  โดย
วิธีสอบข้อเขียน 

ข. ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน่งนั้นโดยเฉพาะ   

 โดยวิธีสอบข้อเขียน  หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  
ค. ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ให้ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยพิจารณาจากความรอบรู ้ แนวความคิด 
และความคิดเห็น ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
   ท้ังนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

  ข้อ ๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนในแต่ละภาค 

ท่ีสอบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
ข้อ ๑๒. กรณีการทุจริต   

  ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังทราบ    เพ่ือ
พิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ท้ังหมด  หรือพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริต หรือส่อ
ไปทางทุจริตตามแต่จะเป็นการสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะใน
ภาคใดแล้ว ก็ให้ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่   สําหรับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปทาง
ทุจริต จะไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป และรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดําเนินการทางวินัย  
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  ข้อ ๑๓.  การประกาศผลสอบคัดเลือก  

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะรายงานผลการสอบการคัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนตําบล   
ทุ่งปรัง เพ่ือดําเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง  โดยเรียงลําดับจากผู้ท่ีสอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน 
ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะกับ
ตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับสูงกว่า ถ้า
ได้คะแนนภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  

 
ข้อ ๑๔.  การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได ้

              ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะได้รับการข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือก
ได้  โดยเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดตามลําดับ โดยข้ึนบัญชีไว้ ๖๐ วันนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก และหลังจากท่ีมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตําแหน่งท่ีว่างแล้วและผู้สอบคัดเลือก
ได้จะยกเลิกการข้ึนบัญชีเม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี ้

๑๔.๑  ผูน้ั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
๑๔.๒  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ 
๑๔.๓  ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนท่ีจะได้รับการแต่งตั้ง 
๑๔.๔  มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่ 
๑๔.๕  หากภายหลังปรากฏวา่เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสอบ

คัดเลือกนั้น 
๑๔.๖  เม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 

 
                  ๑๕.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
            นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดํารงตําแหน่งบริหารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามลําดับท่ีในประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๐   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สันติ พันธวาที 
 (นายสันติ พันธวาที) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
                                                                 
 
 



 

 

(ผนวก ก(๑)) 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง  หน้าท่ี  ความรับผิดชอบของตําแหน่ง  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  ความรู้  ความสามารถ  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 
ช่ือตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป                              

(นักบริหารงานท่ัวไป  ๖) 
ตําแหน่งประเภท   บริหาร 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง   ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ                                      

ของงานสูง   รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไปหรือเลขานุการ   โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่        
ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ ปฏิบัติงานท่ี 
ต้องใช้ความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปหรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ 
หลายด้าน  เช่น งานธุรการ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน           
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี           
งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร   
งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม งานทํารายงานการประชุมและ
รายงานอ่ืนๆ  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ  งานติดตามผลงาน   เป็นต้น  ตอบปัญหาและชี้แจง             
เรื่องต่างๆ  เก่ียวกับงานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัด  และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบติดต่อประสานงาน  
วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม
ประเมินผล  และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
รวมท้ังงานราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง  หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารสว่นตําบลโดยเฉพาะ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง  และ 
  ๒. ได้ดํารงตําแหน่งในระดับ ๖ หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับงานบริหารงาน
ท่ัวไป  หรืองานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ป ี

 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 



 

 

๑.  มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง   เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ  
      อย่างยิ่งของประเทศไทย 
๒.   มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
๓.   มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

 
/มีความสามารถ.... 

-๒- 
 

๔.   มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
๕.   มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสังกัด 
๖.   มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะ  
      วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
๗.   มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๘.   มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๙.   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๑๐. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๑๑. มีความรู้ท่ัวไปด้านการประชาสัมพันธ์และการท่องเท่ียว 
๑๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผนวก  ข) 
 

ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล                                                                      
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป ๖)  
............................................................... 

ก.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  ตามแนวท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีสอบ

ข้อเขียน  ดังนี ้
๑.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 

๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
4.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
5.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
6.  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
7.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
8.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
9.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ลงวันท่ี  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
10.  ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
11. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นการชั่วคราว 



 

 

12.  ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 104/๒๕๕๗  เรื่อง การกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าท่ีสุด 

13.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ไว้ ณ วันท่ี 22  
กรกฎาคม 2557 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๘ 
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา

เงนิและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  

๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.

2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒  (๒๕๕๘) 
 

/6.  ระเบียบ.......... 
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6.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
7.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 
8.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
9.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 
11.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
12.  พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 
13.  มาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  14.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
  ๑๕.   พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 



 

 

ให้ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานความรอบรู้  
แนวความคิดและความคิดเห็น ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์  ในเรื่องต่าง  ๆ  ดังนี ้
          ๑. ความรอบรู้ในตําแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
              พิจารณาจากความรู้เก่ียวกับกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล  รวมท้ัง
ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 
          ๒. วิสัยทัศน์  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
               พิจารณาจากวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆ  เช่น  วิสยัทัศน์ในการทํางาน วิสัยทัศน์ในตําแหน่งหน้าท่ี ฯลฯ  
          ๓. ปฏิภาณไหวพริบ  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
               พิจารณาจากความสามารถในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงความสามารถใน
การประสานงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
          ๔. บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
               พิจารณาจากบุคลิกภาพ ลักษณะท่ีดีมีความเป็นผู้นํา  สุขภาพร่างกายและจิตใจด ี
          ๕. การพูดในท่ีชุมชน  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
     พิจารณาจากการตอบคําถามของคณะกรรมการฯ  และการสื่อภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  ๑ 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน    
ให้ดํารงตําแหนง่บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป ๖) 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ---------------------------------------- 

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

ติดภาพถา่ย 
ขนาด ๑ นิว้ 
จํานวน ๑ รูป 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖ เดือน 



 

 

 
 
เรยีน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 ด้วย ข้าพเจ้ า   ประสงค์จะส มัคร เ ข้ารับการสอบคัดเลือก เ พ่ือแต่ งตั้ งพนักงานส่ วนตํ าบล                       
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดํารงตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
(นักบริหารงานท่ัวไป ๖)  จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้ามาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี ้
๑.   ชื่อ - ชื่อสกุล  (นาย/นาง/นางสาว)…………………..…………………………………….……………………………………………….. 
๒.   ตําแหน่งปัจจุบัน………………………….…………………ระดับ……… สังกัด(งาน/ฝ่าย)……….……………………………………. 
      .................................................................อําเภอ………………….…...จังหวัด……………………………………………………. 
๓.   อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ  ๒๕๕6.………….…………..บาท  ปีงบประมาณ  ๒๕๕7……….......……….…….บาท 
4.   เกิดวันท่ี……...…..เดือน………..……..…..พ.ศ………...….รวมอาย…ุ..……...ป…ี……..….เดือน………….วัน 
5.   วันท่ีบรรจุเข้ารับราชการ………..….เดือน………………..………พ.ศ………..…..รวม……….…ป…ี………….เดือน………….วัน 
6.   ประวัติการดํารงตําแหน่ง(ให้เริ่มตั้งแต่วันท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการครั้งแรก และให้ข้อมูล        

เฉพาะ  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน่งหรือเปลี่ยนสายงานหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือโอนกลับมา
เท่านั้น) 

ระดับ ชื่อตําแหน่ง สังกัด 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลา 
การดํารง
ตําแหน่ง 

(วัน/เดือน/ป)ี 
     
     
     
     
     
     
     

 
 
/๗. สถานท่ี... 

-๒- 
๗.  สถานท่ีติดต่อ 
 ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี……………………..……หมู่ท่ี ……………………………….ถนน………………………………………………………..….. 
 แขวง/ตําบล………………………..……..เขต/อําเภอ……………….….…………..จังหวัด………………………………………... 
 รหัสไปรษณีย์………………………………..โทรศัพท์……………………….…………โทรสาร……………………….…………….. 



 

 

 E-mail………………………………………………………………………….. 
 
๘.  สถานภาพครอบครัว 
  โสด    สมรส    อ่ืน ๆ 

 ชื่อคู่สมรส……………..……………………สกุล……………………………..อาชีพ…………….……… 
 ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา    มีบุตร/ธิดา จํานวน........คน  (ชาย..........คน  หญงิ.........คน) 
 
๙.  ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 

ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 
      
      
 
10.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ว/ด/ป ท่ี
สําเร็จ 

การศึกษา 
การได้รับทุน 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
เทคนิคหรือเทียบเท่า 

     

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
ชั้นสูงหรือเทียบเท่า 

     

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอ่ืน ๆ  
ท่ีสําคัญ 

     

 
 
 
 

/๑๑. ดูงาน... 



 

 

- ๓ - 
 

๑๑.  ดูงาน (ท่ีสําคัญ ๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน 
    
    
    
    
    
 
๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    
    
    
    
    
 
๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 

ด้านภาษา                       
                                  

คอมพิวเตอร์                               
                                                             

อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ          
             
 
๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ 

(๑)           
(๒)                                   
(๓)           

 
๑๕.  วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (กรณีมีหลายคุณวุฒิให้ใช้วุฒิท่ีสําเร็จการศึกษาก่อน)             
       ได้แก่………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………… 



 

 

       จากสถานศึกษา……………………………………..…………เม่ือวันท่ี…….……..เดือน…………………………พ.ศ……………… 
 
 

/๑๖.  วุฒิการศึกษา... 
- ๔ - 

 
๑๖. วุฒิการศึกษาสูงสุด  (หากมีวุฒิมากกว่า ๑  วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิท่ีเห็นว่าเก่ียวกับงานในหน้าท่ี           

มากท่ีสุด) ท่ีได้รับได้แก่…………………................................................................................................................. จาก
สถานศึกษา………….……………………………..………………… เม่ือวันท่ี………..เดือน……………………………พ.ศ. ………………….. 

๑๗. เคยรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  ๒  ข้ัน ……………..………ครั้ง  ๑.๕ ข้ัน…………………….ครั้ง  นับจาก
เริ่มรับราชการ – ปัจจุบัน 

๑๘. เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราต่าง ๆ ท่ีได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  (ระบุชื่อเกียรติบัตร / รางวัล / 
อันดับรางวัล / ปี พ.ศ. ท่ีได้รับ / และหน่วยงานท่ีมอบ พร้อมท้ังแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย) 
๑) ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
๒) .…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………... 
๓) ........................................................................................................................................................................ 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้ท่ีมี

คุณสมบั ติ ท่ี จ ะส มั ค ร เ ข้ า รั บ ก า ร สอบ คั ด เ ลื อ ก   ต ามประกาศอ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นตํ า บล ทุ่ งป รั ง                                   
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรัง   ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  (นักบริหารงานท่ัวไป ๖)  ลงวันท่ี  10  เมษายน  ๒๕๕๘  ทุก
ประการ  ท้ังนี้  หากตรวจสอบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือใช้ข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่มี
คุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี ้
 

(ลงชื่อ)                   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
                (                                    ) 

ตําแหน่ง       
วันท่ี            เดือน                              พ.ศ.   

 

 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 
(     )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
(     )   ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เนื่องจาก................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

 

          ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ท่ีสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
                (....................................................) 
              เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                              

 

 

 

 

 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 
 

คณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
หลักฐาน คุณสมบัติ 

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

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

 
       (ลงชื่อ)                             ประธานกรรมการ 
                (.....................................) 

 
       (ลงชื่อ)                             ประธานกรรมการ 
                (.....................................) 
 

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

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

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

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

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 
 

ข้อมูลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติ 
ให้ดํารงตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป๖) 

 
                                                  ------------------------------------------ 
ตําแหน่ง (สอบคัดเลือก)......................................................................................................... ระดับ................... 
ชื่อ................................................ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง........................................................ ระดับ................... 
สงักัดองค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล......................................................อําเภอ............................................ 
จังหวัด.......................................................วัน เดือน ปี เกิด................................................ อาย.ุ.....................ป ี
 
ข้อมูลเบ้ืองต้น 
๑. เงินเดือนปัจจุบัน (ปัจจุบัน)   .........................................................................................บาท 
๒. วุฒิการศึกษา(ระดับสูงสุด)   ................................................................................................. 
๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง   
       ๓.๑ ในระดับปัจจุบัน วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันท่ี...........................ถึงวันท่ี................. 
 รวม…………..ป…ี…………….เดือน……………วัน 
       ๓.๒  ในสายงานปัจจุบัน        วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันท่ี...........................ถึงวันท่ี................. 

(นับถึง ๑ ต.ค. ๕๗) รวม…………..ป…ี…………….เดือน……………วัน 
๔. อายุราชการ(ป/ีเดือน/วัน) วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันท่ี...........................ถึงวันท่ี................. 



 

 

(นับถึง ๑ ต.ค. ๕๗) รวม…………..ป…ี…………….เดือน……………วัน 
๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ป ี
    (ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

…………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………… 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
    (ย้อนหลัง ๕ ป)ี 

๖.๑ เงินเดือนเม่ือ  ๑ ต.ค. ๒๕๕๓  ได้รับการพิจารณารวมท้ังปี...............ข้ัน 
๖.๒ เงินเดือนเม่ือ  ๑ ต.ค. ๒๕๕๔  ได้รับการพิจารณารวมท้ังปี...............ข้ัน 

      ๖.๓ เงินเดือนเม่ือ  ๑ ต.ค. ๒๕๕๕  ได้รับการพิจารณารวมท้ังปี...............ข้ัน 
                           ๖.๔ เงินเดือนเม่ือ  ๑ ต.ค. ๒๕๕๖  ได้รับการพิจารณารวมท้ังปี……………ข้ัน 
 ๖.๕ เงินเดือนเม่ือ  ๑ ต.ค. ๒๕๕๗  ได้รับการพิจารณารวมท้ังปี…………...ข้ัน 
  
 
หมายเหต ุให้ผู้ขอรับการสอบคัดเลือกกรอกข้อมูลนี้ส่งพร้อมสําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล หรือ บัตร ก.พ.๗  
ซึ่งตนเองได้ตรวจสอบและเจ้าพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกต้อง  
      
     (ลงชื่อ).............................................เจ้าของประวัติและรับรองว่าถูกต้อง 
                    (……………….......………..…..………….) 
 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
                       (...............................................) 
                           เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 

 

 
หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 

อนุญาตให้พนักงานส่วนตําบลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป๖) 
 

ท่ี................../...........                                              เขียนท่ี................................................................... 
 

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

หนังสือรับรองฉบับนี้  ออกให้เพ่ือแสดงว่า ข้าพเจ้า......................................................................
ตําแหน่ง  .................................................................. อําเภอ.............................................จังหวัด.................................                                                                              

 

                   

 

 
 

 
                       ๒๕๕๘ 



 

 

อนุญาตให.้.........................................................................................................................ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบล   
ตําแหน่ง..................................................................ระดับ.......................อัตราเงินเดือนข้ัน................................บาท                            
สังกัด สํานัก/กอง/ฝ่าย.............................................................................................................................................. 
องค์การบริหารส่วนตําบล...................................อําเภอ.........................................จังหวัด..................................                
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ตําแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ๖) ลงวันท่ี   10   เมษายน ๒๕๕๘  
  
 

(ลงชื่อ)....................................................... 
                                                                                 (......................................................)  
                                                                      ตําแหน่ง............................................................ 
 
 
 
 
 

 

  

 


