
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อเปลีย่นสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ 
เป็นสายงานผูบ้ริหารในตําแหน่งหัวหน้าสาํนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

............................................................... 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีความประสงค์ที่จะ
ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ เป็นสายงานผู้บริหารใน
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความ ข้อ ๕๔(๓) ข้อ ๘๖ – ข้อ ๑๐๑ และข้อ ๑๕๓ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล     ลงวันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ เป็นสายงานผู้บริหารในตําแหน่ง 
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) ดังต่อไปน้ี 

๑.  ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) 

จํานวน  ๑   อัตรา 

๒.  รายละเอียดตําแหน่ง 
-  หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้สมัคร ความรู้ความสามารถ               

ที่ต้องการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก แนบท้ายประกาศ) 

๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) องค์การบริหาร

ส่วนตําบลเกะรอ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
(๓.๑) ได้รับปริญญาตรีหรือเทยีบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ 
(๓.๒) ได้ดํารงตําแหน่งในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่า  โดยปฏิบัติ งานด้าน

บริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 ๔. การรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ให้ผู้มสีิทธิสมัครสอบคัดเลือกย่ืนใบสมัครพรอ้มเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ณ องค์การ
บริหารส่วนตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ต้ังแต่ วันที่ ๙ – ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ 

 

/สอบถาม... 
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สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๓๒๙-๙๙๕๔ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในตําแหน่งที่รับสมัคร น้ัน 

หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตําบล
เกะรอ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 

๕. เอกสารและหลักฐานในการสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคดัเลือกต้องย่ืนใบสมัครสอบคดัเลือกด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน                 
ซึ่งผู้สมคัรสอบคัดเลือกได้รับรองสําเนาและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังน้ี 
 ๕.๑ ใบสมัครตามแบบขององค์การบริหารสว่นตําบลเกะรอ กําหนด     จํานวน ๑  ชุด 
 ๕.๒ รูปถ่ายในเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๑ น้ิว 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) โดยเขียนตัว ช่ือ – สกุล หลังรูปถา่ยด้วยตนเอง  จํานวน  ๓  รปู 
 ๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานส่วนตําบลพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๔ สําเนาทะเบียนประวัติฯ (ก.พ.๗) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๕.๕ สําเนาหลกัฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๕.๖ หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด อนุญาตให้มาสมัครสอบคัดเลือก 
  (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข.แนบท้ายประกาศ)   จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๗ แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งฯ 
  (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ค. แนบท้ายประกาศ)   จํานวน  ๑  ชุด   
 ๕.๘ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน    จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๙ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น การเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 
 ๕.๑๐ การสําเนาเอกสาร ใหผู้้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๖. ค่าธรรมเนียมในการสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ       
๔๐๐.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยชําระในวันสมัคร 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (รายละเอียดตาม ผนวก ง แนบท้ายประกาศ) 
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลอืก กําหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกเป็น 

๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)                  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
        ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ตามแนวทาง
ที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (รายละเอียดตามผนวก ง. แนบท้าย
ประกาศ) 
   

/๗.๒ ภาคความรู้... 
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๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)       คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
        ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน่งน้ันโดยเฉพาะ โดย
วิธีการสอบข้อเขียน(ปรนัย)  (รายละเอียดตามผนวก ง. แนบท้ายประกาศ) 
  ๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)      คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

ประเมินบุคคลและสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่
กําหนดในแบบประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก 
ทางการบริหาร  การปฏิบัติงาน  ความประพฤติ  ประสบการณ์  ประวัติการรับราชการตลอดจนบุคลิกภาพ
ท่วงที  วาจา  ไหวพริบ  เชาว์ปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น  

       โดยวิธีการสัมภาษณ์ อน่ึง  ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งที่ได้คะแนน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละภาค แล้วเท่าน้ัน  จึง
จะมีสิทธิเข้ารบัการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตารางสอบ สถานที่สอบ
คัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ ที่ทาํการองค์การบริหารส่วน
ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา หรือสามารถสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ โทรศัพท์
หมายเลข ๐-๗๓๒๙-๙๙๕๔ ในวันและเวลาราชการ 

๙. กําหนดวันสอบคัดเลือก 
๙.๑ กําหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม 

๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา ช้ัน ๒ อาคารทะเบียนราษฎร์              
เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา   

๙.๒ กําหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) ในวันเสาร์                
ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา ช้ัน ๒ อาคาร             
ทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา   

๙.๓ กําหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)  ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม  
๒๕๕๘   เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอรุณสวัสด์ิ เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา                   

๑๐. การแต่งกาย 
  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ในวันสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และให้นําบัตรประจําตัวข้าราชการและบัตรประจําตัวสอบไปแสดงตัวในวันสอบ
ด้วย 

 

/๑๑. กรณีการทุจริต... 
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 ๑๑. กรณีการทุจริต 
  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
การสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอทราบ 
เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งน้ีทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ให้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคน้ันใหม่ สําหรับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

  กรณีหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล มีอํานาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกคร้ังน้ัน 

๑๒. เกณฑ์การตัดสิน 
กําหนดให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ต้องได้รับคะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี 
ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งตามเกณฑ์การตัดสินก่อน  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งต่อไป   
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และรวมทุกภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

  ๑๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
๑๓.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  จะประกาศรายช่ือ

ผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงลําดับที่ผู้สอบได้คะแนนรวมสงูสุดลงมาตามลําดับ ในกรณทีี่มีผู้สอบได้คะแนนรวม
เท่ากัน  ให้ผูส้อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)  มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลําดับทีสู่งกว่า   ถ้า
ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)  เท่ากัน  ให้ผูไ้ด้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข)  มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลําดับทีสู่งกว่า  ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง (ภาค ข)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับทีสู่งกว่า ถ้า
ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สงูกว่า        

๑๓.๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่  ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๘   ณ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๓๒๙-๙๙๕๔                 
ในวันและเวลาราชการ 

 ๑๓. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านผู้สอบ
คัดเลือกจํานวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือก
ได้ลําดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน  

/เมื่อได้มีการบรรจุ... 



-๕- 

เมื่อได้มีการบรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งต้ังแล้ว บัญชีสํารองให้
ยกเลิก 

          ๑๔.  การแต่งต้ัง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  จะแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้  
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) 

 ๑๕. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
  รายละเอียดตามภาคผนวก จ.แนบท้ายประกาศ 
  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(นายหาแว  ซารูมอ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล 
  เพื่อเปลีย่นสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเปน็สายงานผูบ้รหิาร 
 ในตําแหน่ง หวัหน้าสํานักปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล(นักบรหิารงานทั่วไป ๖) 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
     *********************************** 

 
  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปล่ียนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ
เป็นสายงานผู้บริหาร ในตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  (นักบริหารงานทั่วไป ๖)สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 ๑.  ช่ือ- สกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 
 ๒.  ตําแหน่งปัจจุบัน..................................................................................................................................... 
 ๓.  อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗........................บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘........................บาท 
 ๔.  เกิดวันที่  ............................................................รวมอายุ................ปี .....................เดือน.................วัน 
 ๕. วัน/เดือน/ปี  ที่บรรจุเข้ารับราชการ  ..........................................รวม.............ปี..........เดือน................วัน 
 ๖. ประวัติการดํารงตําแหน่ง (ให้เริ่มต้ังแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก  
ระดับ ๓  ครั้งแรก  และให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน่ง  หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนไป
สังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือ โอนกลับมาเท่าน้ัน) 
ระดับ ช่ือ 

ตําแหน่ง/สายงาน 
สังกัด

อบต./อําเภอ/จังหวัด 
 

วัน เดือนปี  
ที่ได้รับการ
แต่งต้ัง 

รวมระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่ง (ปี /

เดือน/วัน) 
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 ๗. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง............................................................................................. 
(กรณีมีหลายคณุวุฒิ  ใหใ้ช้วุฒิที่สําเร็จการศึกษาก่อนได้)  ได้แก่....................................................................... 
จากสถาบันศึกษา...............................................................................เมื่อวันที่................................................... 
 ๘. วุฒิการศึกษาสูงสุด  (หากมีมากกว่า  ๑  วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเก่ียวกับงานในหน้าที่
มากที่สุดที่ได้รบั  ได้แก่...................................................................................................................................... 
จากสถาบันศึกษา................................................................................................................................................ 
 ๙. เคยรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ๒  ขั้น............ครั้ง    ๑.๕ ขั้น........ครั้ง และ ๑ ขั้น.......ครั้ง 
(นับ  ๕  ปี  ย้อนหลัง) 
 ๑๐.  เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราต่าง ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุช่ือเกียรติบัตร/
รางวัล/อันดับรางวัล/ปี พ.ศ. ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย 

 (๑)............................................................................................................................................................ 
 (๒)............................................................................................................................................................ 
 (๓)............................................................................................................................................................ 
  (กรณีที่มมีากกว่า  ๓   ช้ิน  ให้เอามาเพียง  ๓  ช้ิน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงาน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล เพ่ือเปล่ียนสายงานในสายงานผู้
ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับ ๖) ลงวันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทุกประการ  ทั้งน้ีหากตรวจพบว่า  ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้
ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบเปลี่ยนสายงานให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธ์ิได้รับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานในครั้งน้ี 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้สมัคร 
(.........................................................) 

ตําแหน่ง................................................................... 
วันที่............เดือน........................................พ.ศ. .................... 

 
 การตรวจสอบของเจ้าหนา้ทีร่ับสมัคร 
  (     ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติทีจ่ะเข้ารับการสอบ 
  (     )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสอบ 
 
   (ลงช่ือ)...............................................................ผู้ตรวจสอบ/เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................)  



ภาคผนวก  ก. 

ชื่อตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

ตําแหน่งประเภท บริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง   ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 
ของงานสูง  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครอง 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาํความเห็น สรปุรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่
ต้องใช้ความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ   โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงาน
ต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและ
แผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและ
บัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานแปล
เอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  งานทํารายงานการ
ประชุมและรายงานอ่ืน  ๆ  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงาน  เป็นต้น  ตอบปัญหา
และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ  เก่ียวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามที่ได้รับแต่งต้ังเข้าร่วม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทําหน้าที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  
ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขอ้ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงานราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทุกสาขา ที ่ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง  และ  
๒. ได้ดํารงตําแหน่งในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่า  โดยปฏิบัติ งานด้านบริหารงานทั่วไป 

หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก.
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ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑.  มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศไทย 
    ๒.  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมลู วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
    ๓.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
    ๔.  มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
    ๕.  มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
    ๖.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ    
    ๗.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
    ๘.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
    ๙.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

๑๐.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๑๑.  มีความรู้ทั่วไปด้านการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 
๑๒.  มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           
 
 

หนังสือรับรองของผู้บงัคบับญัชา 
อนุญาตให้พนกังานส่วนตําบลสอบคัดเลอืกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเปน็สายงานผู้บริหาร 

ในตําแหน่ง หวัหน้าสํานักปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล (นักบริหารงานท่ัวไป ๖) 
   

                          เขียนที่..................................................... 
       วันที่...................เดือน.........................พ.ศ. ...................... 

 
 

ข้าพเจ้า...............................................,,............ตําแหน่ง............................................................. 
อําเภอ..............................จังหวัด..............................อนุญาตให้............................................................................ 
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง...................................................................................................................   
สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบล................................................อําเภอ..........................จังหวัด........................   
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารใน
ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ๖)ขององค์การบริหารส่วนตําบล            
เกะรอ อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  และยินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้หากผ่านการสอบคัดเลือก  
 
 
 
      (ลงช่ือ)        ................................................ 
        (........................................................) 
      ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข.



 
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

สําหรบัตําแหน่ง หัวหนา้สาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบรหิารงานทั่วไป ๖) 
..................................................................... 

 
ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลเก่ียวกับผูร้ับการประเมิน  (ผู้รับการประเมินเปน็ผู้กรอก) 
๑)  ช่ือผู้รับการประเมิน......................................................วุฒิการศึกษา............................................................ 
๒)  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง............................................................สังกัด (งาน/ฝ่าย)............................................. 
     องค์การบริหารส่วนตําบล...............................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................... 
     เริ่มดํารงตําแหน่งในสายงานน้ีเมื่อ.........................................เงินเดือนปัจจุบัน.....................................บาท 
     เคยดํารง (๑)  ตําแหน่ง....................................................................เมื่อ......................................................... 
                (๒)  ตําแหน่ง....................................................................เมื่อ........................................................ 
                (๓)  ตําแหน่ง....................................................................เมื่อ........................................................ 
๓)  การฝึกอบรม 
                หลักสูตร/สาขาที่ฝึกอบรม                         จัดโดย                          ระยะเวลา 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
 
๔)  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
      (ลงช่ือ)    ........................................................ผู้รับการประเมิน 
        (........................................................) 
      วันที่...........เดือน...................................พ.ศ. ................ 
 
 

ภาคผนวก ค.
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ตอนท่ี  ๒  การประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง่ 
 

องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

หมาย
เหตุ 

หมวดที่  ๑  องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๑  ความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน  (๒๐  คะแนน) 
       ก)  พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญ ความ 
รอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งรวมทั้งการ 
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
       ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามที่ได้รับ 
มอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และงานเสร็จ 
ทันเวลา  ทั้งน้ีให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเชาว์ปัญญา และ 
ความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ  
๑.๒  ความรบัผิดชอบต่อหน้าที่  (๒๐  คะแนน) 
       พิจารณาความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะทํางานที่ได้รับ 
มอบหมายให้สาํเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ การไม่ละเลยต่องานและ 
พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 
หมวดที่  ๒  ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน) 
       พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการ
ทํางานรวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของทางราชการ ฯลฯ 
หมวดที่  ๓  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จําเปน็สําหรบัตําแหน่ง   (๔๐ คะแนน) 
๓.๑  ความคดิริเริ่มและสร้างสรรค ์
       พิจารณาจากความสามารถในการคิดรเิริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิค 
วิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ในการทํางาน การปรับปรุง 
งาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ 
ทํางานยาก หรืองานใหม่ให้สาํเร็จเป็นผลดี 
๓.๒  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติทีดี่ต่อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน้าที่ 
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน ความจงรักภักดีต่อ 
หน่วยงาน แนวความคิด ความเช่ือ และอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

 
๑๐ 

 
 

๑๐ 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๘ 
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องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

หมาย
เหตุ 

๓.๓  ความเป็นผูน้ํา
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ การ
วางแผน  การมอบหมายงาน การให้คําแนะนํา และการพัฒนาการควบคุม
งานความใจกว้าง และยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนตลอดจนมีความคิด 
ลึกซึ้งกว้างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
๓.๔  บุคลิกภาพและท่วงทวีาจา 
       พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่น
มั่นคงในอารมณ์ ความเช่ือมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงที 
วาจาที่เหมาะสม 
๓.๕ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ ์
       พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมใหม ่ๆ ตามความยึดหยุ่นและความสามารถทํางานร่วมกับ 
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผูใ้ต้บังคับบัญชา ความสามารถในการ 
ติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 

๘ 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

 

รวม ๑๐๐  
 
 

ตอนท่ี  ๓  สรปุผลการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )     ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐) 
(      )     ไมผ่า่นการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  ๖๐)  ระบุเหตุผล............................................... 
...................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 
(      )     สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้ เน่ืองจากผ่านการประเมิน 
(      )     ไมส่มควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้ เน่ืองจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
                                                                  (ลงช่ือ)...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                          (..................................................) 
                                                                  ตําแหน่ง............................................................... 
                                                                  วันที่........... เดือน.............................พ.ศ. ............ 

 



หลักสูตรและวิธีการสอบคดัเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 
ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตําแหน่งหวัหน้าสํานักงานปลัด (นักบรหิารงานทั่วไป ๖) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  

………………………………… 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน 
ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ตามแนวทางที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังน้ี 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศหรือคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่เก่ียวข้อง 

๒. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 

๓. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๗.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๘.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 
       เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑. เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
๑๒. ความรู้เก่ียวกับหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน่งที่สมัครสอบ  โดยเฉพาะ  

โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  ดังน้ี 
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๒. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
๓.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ.๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน         

/๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย… 

ภาคผนวก ง.
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๔.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
๕.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
      พ.ศ.๒๕๕๕ 
๖.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ.  ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๘.   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๙.   ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ  
      องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๔๖  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
      ปัจจุบัน 
๑๐. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษ 
       ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  
       ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๕     

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)  (สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ประเมินบุคคลและสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามท่ี
กําหนดในแบบประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก ทางการ
บริหาร  การปฏิบัติงาน  ความประพฤติ  ประสบการณ์  ประวัติการรับราชการตลอดจนบุคลิกภาพท่วงที  วาจา  
ไหวพริบ  เชาว์ปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น  
 
 



 
 
 
 
 
 

บัตรประจําตัวสอบพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
เลขประจําตัวสอบ         /๒๕๕๘ 
ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
ชื่อ – สกุล   

(…………………..………..…….)                     
                                                           เจ้าหน้าที่ออกบัตร 
     ลายมือชื่อผู้สมัคร                                                      ๒๕๕๘  

บัตรประจําตัวสอบพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
เลขประจําตัวสอบ         /๒๕๕๘ 
ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
 
ชื่อ – สกุล   

(…………………..………..…….)                     
                                                           เจ้าหน้าที่ออกบัตร 
     ลายมือชื่อผู้สมัคร                                                      ๒๕๕๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย
ขนาด  
๑นิ้ว  

รูปถ่าย 
ขนาด  
๑นิ้ว  



 
 
 

ระเบยีบเก่ียวกับการสอบ 
 

  ๑.  การสอบคัดเลือก จะใช้วิธีการสอบข้อเขียน ทั้งน้ีให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคําสั่ง  ระเบียบและวิธีการ
สอบโดยเคร่งครัด ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมปากกา  ไม้บรรทัด และยางลบ เป็นต้น 

  ๒.  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังน้ี 
๒.๑ แต่งเคร่ืองแบบสีกากีคอพับแขนยาวในวันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์และประพฤติตน

เป็นสุภาพชน 
๒.๒ ต้องนําบัตรประจําตัวพนักงานส่วนตําบลพร้อมบัตรประจําตัว ประชาชนหรือบัตรอ่ืน ซึ่งทาง

ราชการออกให้และบัตรประจําตัวสอบไปแสดงในวันสอบด้วย  หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชา
น้ัน 

   ๒.๓ การสอบข้อเขียน 
        ๒.๓.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า

ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแล้วเท่าน้ัน 
๒.๓.๒ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าสอบในวิชาน้ัน 
         ๒.๓.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องน่ังสอบตามที่น่ังสอบ และห้องสอบตามที่ คณะกรรมการสอบ

คัดเลือกกําหนด ผู้ใดน่ังสอบผิดหรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบสําหรับวิชาน้ัน 
          ๒.๓.๔ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวันและเวลาที่กําหนดไว้ผู้ที่เข้าสอบผิด วันหรือเวลาจะ

ถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในรอบและเวลาที่กําหนดไว้อีก 
          ๒.๓.๕ ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเคร่ืองเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ซึ่งประกาศไว้ในการสอบไปเอง 

นอกน้ันจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
๒.๓.๖ ไม่นําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนเข้าไปใน   

ห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกําหนดให้จัดหาเองใน ข้อ ๒.๓.๕ และที่กรรมการออกข้อสอบประจําวิชา ได้
กําหนดให้นําเข้าห้องสอบได้และได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแล้ว 

            ๒.๓.๗ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบหรือนําแบบทดสอบตลอดจน กระดาษคําตอบออก
จาก ห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

๒.๓.๘ เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ คุมสอบโดยเคร่งครัด 
๒.๓.๙ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับต้ังแต่เริ่มลงมือทําข้อสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้น

แต่   จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
๒.๓.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออก

จากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
/๒.๓.๑๑ ไม่สบูบุหรี่... 

ภาคผนวก จ.



 
- ๒ - 

 
   ๒.๓.๑๑ ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
   ๒.๓.๑๒ ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป ในวิชาใดเมื่อส่งคําตอบ

  วิชาน้ันแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
๒.๓.๑๓ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ห้ามนําออกจากห้องสอบ สําหรับวัสดุอุปกรณ์             

  ทุกชนิด   ที่ใช้ในการสอบ จะนําออกจากห้องสอบได้เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจําวิชาหรือ
  กรรมการคุมสอบอนุญาตเท่าน้ัน 

           ๒.๓.๑๔ เมื่อหมดเวลาทําข้อสอบเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทําข้อสอบ จะต้องหยุดทันที 
  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการคุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

๒.๓.๑๕ เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทําการใด ๆ อันเป็น การรบกวนแก่ผู้ที่ยัง
สอบอยู่ 
๒.๔ ห้ามนําเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

และวิธีการสอบน้ี หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรืออาจไม่ได้รับการตรวจให้
คะแนน หรืออาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


