
 
 

  
  

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผูบริหารอ่ืน  เพ่ือแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในตางสายงาน  ในตําแหนง  รองปลัด อบต.  (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7 ) 

………………………………. 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค                    
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผูบริหารอื่น เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง         
ในตางสายงาน ในตําแหนง  รองปลัด อบต.  (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7)  สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
เบิกไพร อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  จํานวน  1  อัตรา 

  ฉะน้ัน จึงอาศัยอํ านาจตามประกาศคณะกรรมพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี           
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 28 มกราคม  
2558  ประกอบกับมติคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผูบริหาร
อื่นมาดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในตําแหนง รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7)               ใน
การประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๘  เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน ๒๕๕๘  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยกําหนด
หลักเกณฑ ดังน้ี 
  ๑.  ชื่อตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
        - ตําแหน ง  รองปลัด อบต.  ( นักบริหารงาน  อบต.ระ ดับ 7)  เลขที่ ตํ าแหน ง               
00-0101-002  องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

  ๒. หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง      
และความรูความสามารถท่ีตองการ 
         - หนาที่ รับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบั ติ  รองปลัด อบต.               
(นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7)   (ผนวก ก.ทายประกาศ) 

  ๓.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
        3.1 เปนพนักงานสวนตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป  7) หรือตําแหนงผูอํานวยการกองระดับ 7 หรือที่        ก.
อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1  ป 
         3.2 กรณีพนักงานสวนตําบลซึ่งโอนมาจากขาราชการประเภทอื่น  ใหเริ่มนับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารตามสายงานน้ัน  ต้ังแตโอนมาดํารงตําแหนงบริหารในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
        ๓.๓ มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.อบต. กําหนด  ดังน้ี ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางรัฐศาสตร การปกครอง          
รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงน้ีได         

๓.๔ ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 ตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  (๑6,190บาท) 

           /3.5 ไดผาน... 
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           ๓.๕ ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 
 

  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรไมสามารถสมัครสอบหรือเขารับสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนมา
บรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูบริหาร  ทั้งน้ี เปนไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ 
คณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว 86/2501  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2501  และความตามในมาตรา 5    ของ
คําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 
 

4.  ความรูความสามารถท่ีตองการ 
        1)  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
โดยเฉพาะอยางย่ิงของประเทศไทย 
         2)  มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
         3)  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
         4)  มีความสามารถในการรเิริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
         5)  มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
         6)  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
         7)  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
         8)  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
         9)  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
       10)  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
       11)  มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 

  5.  การสมัครคัดเลือก  
       ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือกย่ืนใบสมัครดวยตนเองพรอมดวยเอกสารตาง ๆ  
ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ  กําหนดตาม ขอ ๖. ได  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ต้ังแตวันที ่ 1๑ –  25  พฤษภาคม  ๒๕๕8 ในวันและเวลาราชการ 

6.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเขารับการคัดเลือก 
       6.๑ ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯกาํหนด  (เอกสารหมายเลข ๑  
ทายประกาศ)  พรอมติดรูปถายสวมเครือ่งแบบขาราชการ หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา           
ขนาด ๑ น้ิว  ถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ชุด 
       6.๒ ขอมูลบุคคลตามแบบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนด  (เอกสารหมายเลข ๒ 
ทายประกาศ) พรอมเอกสารประกอบ เชน สําเนาคําสั่งบรรจุเขารบัราชการ สําเนาคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 
สําเนาคําสัง่เลื่อนระดับ/เงินเดือน ข้ันเงินเดือน เปนตน จํานวน ๑ ชุด 
       6.๓ สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานสวนตําบล จํานวน ๑ ชุด 
       6.๔ สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล    ที่รับรองสําเนาโดยหนวยงาน           
การเจาหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบล จํานวน ๑  ชุด 
       6.๕ สําเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งเปนวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงทีส่มัครเขารบัการคัดเลือก จํานวน ๑  ชุด 
 

         / 6.6  ใบรับรอง..... 
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       6.๖ ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม           
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด จํานวน ๑  ชุด 
       6.๗ ประวัติการลา จํานวน  ๑  ชุด 
       6.๘ หนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ตน
สังกัดอยูซึ่งไดอนุญาตใหมาสมัครเขารับการสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๓ ทายประกาศ) 
       6.9 แบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการสอบคัดเลือก และ
ผลงานที่ประสบความสําเร็จ จํานวน  ๒ ผลงาน ตามแบบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนด (เอกสาร
หมายเลข ๔ ทายประกาศ) โดยใหผูสมัครสอบคัดเลือกจัดรูปเลมสงใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ        
จํานวน  4  เลม  ในวันสมัคร 
      6.๑0 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล เปนตน     
จํานวน  ๑  ชุด 
  สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งน้ี  ใหผูสมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏวา
ผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ๆ 

  7.  คาธรรมเนียมการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
       ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๔๐๐ บาท                    
(สี่รอยบาทถวน)  ตองชําระในวันสมคัรเทาน้ัน 
 

   8.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 
        8.1 องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบคัดเลือก
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ภายในวันที่  28  พฤษภาคม  2558                    ณ  
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
       8.2 องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบ
คัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ) ภายในวันพฤหัสบดีที่  28  พฤษภาคม  2558           
ณ  องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
         ทั้งน้ี  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือก
ผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด  หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการจะตัดสิทธ์ิผูน้ันมิใหเขารับการ
สอบคัดเลือกหรือพิจารณาไมใหผานการสอบคัดเลือก  หรือถอนรายช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูไดรับการ
สอบคัดเลือก  และหากพบวาเปนการเจตนาหรือจงใจทุจริต  จะพิจารณาใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูน้ัน 
 

   9.  กําหนดเวลา  และสถานท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก 
        9.1 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก จะดําเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงในวันเสารที่ 13  มิถุนายน  2558  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล
เบิกไพร อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
         9.2 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก จะดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง  (สัมภาษณ) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพิกุลทอง   อําเภอ
เมือง  จังหวัดราชบุรี  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ 
 

         / 10. ระเบียบ...... 
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          10.  ระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือก 
         ผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบคัดเลือกจะตองแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ  และใหนําบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไปแสดงในวันสอบคัดเลือกดวย  ระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกเอกสารปรากฏ  (เอกสารหมายเลข 5 ทายประกาศ) 

         11.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
        หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลอืก  แบงออกเปน  2  ภาค  โดยมีคะแนน  รวม  200 
คะแนน  ดังน้ี 
        1)   ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   
    โดยจะทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
โดยเฉพาะตามทีร่ะบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบขอเขียน (แบบปรนัย 100 ขอ)   
        2)  ภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
   โดยประเมินบุคคลดวยวิธีสัมภาษณ  หรือการประเมินผลงานและการแสดงวิสัยทัศน  
แบงออกเปนรายละเอียดดังน้ี 
   2.1  วิสยัทัศน และผลงาน  (40 คะแนน) 
   2.2  ความสามารถในการบริหาร  (30 คะแนน) 
   2.3  บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  (30 คะแนน) 

       รายละเอียดวิชาที่ใชในการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง  (เอกสารหมายเลข 6 และ 7 ทายประกาศ)   

       ทั้งน้ี ผูสมัครสอบจะตองผานภาคความรูความสามารถทีใ่ชเฉพาะตําแหนงตามเกณฑการ
ตัดสินกอน    จึงจะมสีิทธิเขาสอบในภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง  (สอบสัมภาษณ) 

         12.  เกณฑการตัดสิน 
       การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการสอบคัดเลือก   ผูเขารับการสอบคัดเลือกจะตองไดคะแนน
จากการสอบในแตละภาค ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 

         13.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

       1) ประกาศผลการสอบภาคความรูความสามารถทีใ่ชเฉพาะตําแหนงในวันที่             15  
มิถุนายน  2558  พรอมประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบคัดเลือกความรูความเหมาะสมกับตําแหนง  
(สัมภาษณ) 
       2) องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่           
19  มิถุนายน  ๒๕๕8   หลังจากดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) เสร็จสิ้น
เรียบรอย   ณ องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี   
 

          14.  การขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
       การข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกจะเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา 
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ 

          / ใชเฉพาะ.... 
 



-  5  - 
 
 
ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา   

        ๑5. การบรรจุและแตงต้ังผูผานการสอบคัดเลือก 
     องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  จะประกาศข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก จํานวน     
๒ เทาของอัตราวางตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และจะเรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือกไดลําดับที่ ๑ 
ภายใน ๓๐ วัน  เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรีกอน        
และเมื่อไดมีการบรรจุแตงต้ังผูสอบคัดเลือกไดตามจํานวนอัตราวางที่จะแตงต้ังแลว  บัญชีสํารองใหยกเลิก   
  ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวน -        
ตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท  032-739626 ตอ 11  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ   ณ   วันที่   9   เดือน  เมษายน   พ. ศ. ๒๕๕8 
 
 
  

(นายธรรมรักษ  บุตรนํ้าเพ็ชร) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลเบิกไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

ใบสมัครเขารบัการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเปลี่ยนสายงานผูบริหารอื่น  เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  
ในตางสายงาน  ในตําแหนง  รองปลัด อบต.  (นักบรหิารงาน อบต. ระดับ 7 ) 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
-------------------------------------------- 

 
เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก    เพื่อบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
............................. (นักบริหารงาน.............. 6 หรือ 7) จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจามาเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังน้ี 
๑. ช่ือ - ช่ือสกุล.............................................................................………………………………………………………... 
๒. ตําแหนงปจจบุัน……………………………………………..……………….…….ระดับ………….………………………………. 

     สังกัด…………………………..………..อําเภอ………….……………….………จังหวัด…………………………………....……. 
๓.  อัตราเงินเดือนในปงบประมาณ ๒๕๕๗…………………บาท ปงบประมาณ ๒๕๕๘…………….........บาท 
๔. เกิดวันที…่……..….เดือน……………………พ.ศ…………….…..รวมอายุ……..….ป……...…..เดือน…..………วัน 
๕. วันที่เขารับราชการ…………..เดือน…………………..พ.ศ………….รวม………...ป….….…...เดือน……….….วัน 
๖. ประวัติการดํารงตําแหนง (ใหเริ่มต้ังแตวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 

.......  ครั้งแรก และใหขอมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนง หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนไป
สังกัดสวนราชการอื่น หรือโอนกลับมาเทาน้ัน) 

 

 
ระดับ 

 

 
ช่ือตําแหนง 

 
สังกัด 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับการแตงต้ัง 

รวมระยะเวลา 
การดํารงตําแหนง 

(วัน/เดือน/ป) 
     
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
 

  

 
          /๗. สถานที่ติดตอ....        

 

ติดภาพถาย 
ขนาด ๑ น้ิว 
จํานวน ๑ รูป 
ถายไวไมเกิน 

๖ เดือน 
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๗. สถานที่ติดตอ 
    ที่อยูปจจุบันทีส่ามารถติดตอไดสะดวก 
    บานเลขที.่........……………...ตรอก/ซอย....……........................ถนน.............................………………. 

               แขวง/ตําบล..………............เขต/อําเภอ.……………..................จังหวัด..……...…….....................…… 
    รหสัไปรษณีย........……..……โทรศัพท......................................มือถือ....................................……… 
๘. สถานภาพครอบครัว 
               โสด                 สมรส                    อื่นๆ 
          ช่ือคูสมรส...............................สกุล......................................อาชีพ.................................……. 
          ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
           ไมมีบุตร/ธิดา      มีบุตร/ธิดา  จํานวน..........คน   (ชาย.........คน  หญิง..........คน) 
 
๙. ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกไดไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรคเหลาน้ีหรือไม 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ๆ 

เปน       
ไมเปน       

 
๑๐.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ว/ด/ป ที่สําเร็จ

การศึกษา 
การไดรับทุน 

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพเทคนิค 
หรือเทียบเทา 

     

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง 
หรือเทียบเทา 

     

ปริญญาตร ี
 
 

    

ปริญญาโท 
 
 

    

ปริญญาเอก 
 
 

    

การศึกษาระดับ 
อื่นๆ ที่สําคัญ 

     

 
          /๑๑. ดูงาน (ที่สําคัญ)…. 

 
 

 



      -๓- 
 
๑๑. ดูงาน (ที่สําคัญ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหวางวันที ่ ทุนการดูงาน 

    
    
    

 
๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
ผลสําเร็จ 

    
    
    

 
๑๓. ความสามารถพิเศษอื่นๆ 

ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................…………
คอมพิวเตอร…………………………………………………………………………………..…………………………..…….…….. 
อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………..…………………………………………..………………………. 

 
๑๔. เหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 

๑. …………………………………………………………………………………………..……………………………………..……... 
๒. ………………………………………………………………………………………………………………..…………………........ 
๓. …………………………………………………………………………………............................................................... 

 
๑๕. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่นๆ ที่ไดรับการยกยอง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ผลงาน สถานที/่ผูมอบเกียรติคุณ 
    
    
    

       
๑๖. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงานที่ประสงคจะแจงให               

คณะกรรมการทราบฯ 
๑. .......................................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................................... 
๓. .......................................................................................................................................................... 

 
           /๑๗. วิสัยทศัน…. 

 
 



                                                       -๔- 
 
๑๗. วิสัยทัศนและผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน  ๔  ชุด 

(จัดทําเปนรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร) 
๑. .......................................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................................... 
๓. .......................................................................................................................................................... 

๑๘. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(กรณีมหีลายวุฒิใหใชวุฒิทีส่ําเร็จการศึกษากอน) ไดแก……………………………………………………………..…. 
จากสถานศึกษา…………………………………..…….เมื่อวันที่……..…..…เดือน…………….……..พ.ศ…………..…… 

๑๙. วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีวุฒิมากกวา ๑ วุฒิการศึกษาใหเลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นวาเกี่ยวกับงานใน           
หนาที่มากที่สุด) ที่ไดรับ ไดแก………………………………………….…….……………………………..………………….. 
 จากสถานศึกษา…………………………….………………..เมื่อวันที…่………………………………………..…………....... 

๒๐. เคยไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  ๒ ข้ัน…………..……….ครั้ง  ๑.๕ ข้ัน………….…………….ครั้ง 
       นับจากเริ่มรับราชการถึงปจจุบัน 

๒๑. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราตาง ๆ ที่ไดรับเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ (ระบุช่ือเกียรติบัตร/รางวัล/
อันดับรางวัล/ป พ.ศ. ที่ไดรับ/และหนวยงานที่มอบ พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาดวย) 
๑. .......................................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................................... 
๓. .......................................................................................................................................................... 
(กรณีที่มีมากกวา ๓ ช้ิน ใหเลือกมาเพียง ๓ ช้ิน) 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปนผูที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร เรื่อง การรับ
สมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเปลี่ยนสายงานผูบริหารอื่น เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง            
ในตางสายงานในตําแหนง  รองปลัด อบต.  (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7 ) ลงวันที่ 9 เมษายน ๒๕๕๘  
ทุกประการ ทั้งน้ี  หากตรวจสอบวา  ขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความไมถูกตองตามความเปนจริง
หรือไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก  ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งน้ี 

 
                                   ลงช่ือ..................................................ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 

            (...................................................) 

                                ตําแหนง……………………………………………………… 

                                วันที่...............เดือน.........................พ.ศ….………. 

 

 
 

 
 



-๕- 
 
การตรวจสอบของเจาหนาที่ 

(     )  ผูสมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 

(     )  ผูสมัครไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
 
   ลงช่ือ........................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการสอบคัดเลอืก 

          (.......................................................) 

         คณะกรรมการรบัสมัครสอบคัดเลือก ฯ 

    วันที่…….…เดือน……………….…...พ.ศ…..……... 

 
   ลงช่ือ........................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการสอบคัดเลอืก 

          (.......................................................) 

         คณะกรรมการรบัสมัครสอบคัดเลือก ฯ 

    วันที่…….…เดือน……………….…...พ.ศ…..……... 
    
   ลงช่ือ........................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการสอบคัดเลอืก 

          (.......................................................) 

    ประธานคณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ 

    วันที่…….…เดือน……………….…...พ.ศ…..……... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  ๒  
ขอมูลบุคคล ประกอบการพิจารณาสอบคัดเลอืกพนักงานสวนตําบลเปลี่ยนสายงานผูบริหารอ่ืน  เพ่ือแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน  ในตําแหนง  รองปลัด อบต.  (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7 ) 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล................................อําเภอ........................  จังหวัดราชบุรี 

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

ตําแหนง (สอบคัดเลือก)..............................................................................................................................………. 
ชื่อ..................................................ปจจบุันดํารงตําแหนง.................................................ระดับ..................……… 
สังกัด...…………...................................อําเภอ.....................................จังหวัด..............................……………..………. 
วัน เดือน ปเกิด...........................……………….......................อายุ...........................ป 

ขอมูลเบื้องตน 

๑. เงินเดือน (ปจจุบัน) .......................................................................บาท 

๒. วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด) ..................................................................................................................... 
๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
    ๓.๑ ในระดับปจจุบัน 

 
วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแต.............................ถึงวันที.่..................................... 
รวม..................ป......................เดือน....................วัน 

    ๓.๒ ในสายงานปจจุบัน วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแต..............................ถึงวันที.่.................................... 
รวม..................ป.....................เดือน....................วัน 

๔. อายุราชการ 
    (วัน/เดือน/ป) 

วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแต..............................ถึงวันที.่.................................... 
รวม..................ป....................เดือน.....................วัน 

๕. ความผิดยอนหลัง ๕ ป 
    (ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

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

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

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
    (ยอนหลัง ๕ ป) 

๑. เงินเดือน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ไดรับการพิจารณา...........ขั้น 
๒. เงินเดือน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ไดรับการพิจารณา...........ขั้น 
๓. เงินเดือน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ไดรับการพิจารณา...........ขั้น 
๔. เงินเดือน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ไดรับการพิจารณา...........ขั้น 
๕. เงินเดือน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ไดรับการพิจารณา...........ขั้น 

หมายเหตุ ใหผูขอเขารับการคัดเลือกกรอกขอมูลน้ีสงพรอมสําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบลหรือ บัตร ก.พ.๗   
             ซึ่งตนเองไดตรวจสอบและเจาพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกตอง 
 

  (ลงชื่อ)..........................................................เจาของประวัติ และขอรบัรองวาถูกตอง 

          (.........................................................) 
 

  (ลงชื่อ)..........................................................ผูตรวจสอบความถูกตอง 

          (.........................................................) 

ตําแหนง…………………………………………….………. 

 



 
เอกสารหมายเลข  ๓ 

 

 

 

หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเปลี่ยนสายงานผูบริหารอ่ืน  เพ่ือ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน  ในตําแหนง  รองปลัด อบต.  (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7 ) 
 

 เขียนที…่…........………………………………………….……….. 

 วันที่……….…เดือน……..................…..พ.ศ……..……..…. 
 
 ขาพเจา…………………….…………………………..…..ตําแหนง…………………………………..…………………………… 
อําเภอ.............................จังหวัด……....................................อนุญาตให……......................................……...………… 
ซึ่งเปน……..............................................………..ตําแหนง………………..….............................……………...…………….. 
ระดับ………………………………….สํานัก/กอง……………………………….…….………………………………............................. 
จังหวัด……...………….…………………...สมัครเขารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบล
...................................................  เรื่อง   การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนเปลี่ยนสายงานผูบริหารอื่น  
เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน  ในตําแหนง  รองปลัด อบต.  (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7 ) 
.......................................................................... ลงวันที่  9  เมษายน  ๒๕๕8  สําหรับผลการประเมินความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ราชการปรากฏตามแบบประเมินที่แนบมาพรอมน้ี. 
 
 
     (ลงช่ือ)……………………..…………………………..…. 

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

     ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล.......... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เปลี่ยนสายงานผูบริหารอ่ืน  เพ่ือแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงในตางสายงาน  ในตําแหนง  รองปลัด อบต.  (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7 ) 
สังกัด องคการบริหารสวนตําบล............................ 

 
สวนท่ี 1. ผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับผลการปฏิบัติหนาทีร่าชการ  
ความเห็นเพิม่เติม 

ควร 
ปรับปรงุ 

คอนขาง 
พอใช 

พอใช ดี ดีเดน  

1. คุณภาพของงาน 
 

      

2. ผลสมัฤทธ์ิของงานทีป่ฏิบัติได  
 

      

3. การยอมรับของเพื่อนรวมงาน 
   ในผลงาน  

      

4. การพัฒนาผูใตบังคับบญัชา  
 

      

5. ความรับผิดชอบ  
 

      

6. ความอุตสาหะ 
 

      

7. การรักษาวินัย 
 

      

8. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับ 
    การเปนขาราชการ 

      

9. การจัดระบบการทํางานที ่
    โปรงใสและสามารถตรวจสอบ 
    ได 

      

 
 
       (ลงช่ือ)................................................. ผูประเมิน 
              (.................................................) 
      ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล...................................... 
                   ............... / .......................... / ............... 
 
 
      (ลงช่ือ)................................................. ผูประเมิน 
              (.................................................) 
      ตําแหนงนายกองคการบรหิารสวนตําบล...................................... 
                   ............... / .......................... / ............... 
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สวนท่ี 1. สมรรถนะ 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับสมรรถนะที่มีในปจจบุัน  
ความเห็นเพิม่เติม 

ควร 
ปรับปรงุ 

คอนขาง 
พอใช 

พอใช ดี ดีเดน  

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 
 

      

2. บริการที่ดี 
 

      

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญใน 
    งานอาชีพ 

      

4. จริยธรรม 
 

      

5. ความรวมแรงรวมใจ 
 

      

6. การคิดวิเคราะห 
 

      

7. การมองภาพองครวม 
 

      

8. ความเปนผูนํา 
 

      

9. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
 

      

10. การวางแผนกลยุทธภาครัฐ 
 

      

 
 
       (ลงช่ือ)................................................. ผูประเมิน 
              (.................................................) 
      ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล...................................... 
                   ............... / .......................... / ............... 
 
 
      (ลงช่ือ)................................................. ผูประเมิน 
              (.................................................) 
      ตําแหนงนายกองคการบรหิารสวนตําบล...................................... 
                   ............... / .......................... / ............... 
 
 



 เอกสารหมายเลข ๔ 
 
 
 

ปกหนา 
แบบแสดงวิสัยทัศนและผลงานพรอมเอกสารประกอบ 

เพ่ือเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเปลี่ยนสายงานผูบริหารอ่ืน  เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ในตางสายงาน  ในตําแหนง  รองปลัด อบต.  (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7 ) 

 
ขององคการบริหารสวนตําบล………………………. 

 
 
 
 
 
 

 
ผลงานเรื่อง 

 
1. ................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................   

 
 
 
 
 
 
 

เสนอโดย 
 
   ชื่อ – ชื่อสกุล  .............................................................................................. 
   ตําแหนง ....................................................................................................... 
  กอง/สวน  .................................................................................................... 
   สังกัด องคการบริหารสวนตําบล...................................อําเภอ................... 
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การแสดงวิสัยทัศนและผลงาน 
 
ขอกําหนด เน้ือหาของวิสัยทัศนและผลงานตองมีความยาวไมตํ่ากวา 25  หนากระดาษ A4  (ไมรวม 
   เอกสารประกอบ)  ใชอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 16  และมจีํานวนบรรทัดตอง 
   ไมตํ่ากวาหนาละ 28 บรรทัด  โดยการยอหนาตองไมเปนการหลีกเลี่ยงเพื่อใหมจีํานวนหนา 
   ของผลงานเพิ่มข้ึน 
 
โครงรางประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 วิสัยทัศน 
 

1) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการสอบคัดเลอืก 
......................................................................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................  
 
    2)  ความมุงหวังตอหนวยงานเมื่อไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ไดรบัการสอบคัดเลือก 

......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
 
ตอนท่ี 2  แบบแสดงรายละเอียดผลงาน 
 ผลงานชิ้นท่ี 1 

1) ช่ือผลงานช้ินที่ 1 ........................................................................................................................ 
2) ระยะเวลาที่ดําเนินการ ............................................................................................................... 
3) ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ 

3.1 ............................................................................................................................................ 
3.2 ............................................................................................................................................ 
3.3 ............................................................................................................................................ 

      4) สรุปสาระข้ันตอนการดําเนินการ ................................................................................................ 
          .................................................................................................................................................... 
          .................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................... 
          ....................................................................................................................................................    
     5) ผูรวมดําเนินการ (ถาม)ี  1. ................................................สัดสวนของผลงานรอยละ......... 
       2. ................................................สัดสวนของผลงานรอยละ......... 
      3. ................................................สัดสวนของผลงานรอยละ......... 
   
            / 6) สวนของ 
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       6) สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบรุายละเอียดของผลงานพรอมทั้งสัดสวนของผลงาน).... 
          ................................................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................... 
      7) ผลสําเรจ็ของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ............................................................................ 
          .................................................................................................................................................. 
          .................................................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
       8) การนําไปใชประโยชน ............................................................................................................  
         .................................................................................................................................................. 
          .................................................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
       9) ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อปุสรรค .................................................................... 
           ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................   
             10) ขอเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................   
 
   ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ) ..................................................... 
       (.................................................) 
                  ผูเสนอผลงาน 
       ........../.........................../ .......... 
 
 
           / ผลงานช้ินที่ 2….. 
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 ผลงานชิ้นท่ี 2 

1) ช่ือผลงานช้ินที่ 2 ........................................................................................................................ 
2) ระยะเวลาที่ดําเนินการ ............................................................................................................... 
3) ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ 

                  3.1 ............................................................................................................................................ 
                  3.2 ............................................................................................................................................ 
                  3.3 ............................................................................................................................................ 
     4) สรุปสาระข้ันตอนการดําเนินการ ................................................................................................ 
          .................................................................................................................................................... 
          .................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................... 
          ....................................................................................................................................................    
     5) ผูรวมดําเนินการ (ถาม)ี  1. ................................................สัดสวนของผลงานรอยละ......... 
       2. ................................................สัดสวนของผลงานรอยละ......... 
      3. ................................................สัดสวนของผลงานรอยละ......... 
      6) สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบรุายละเอียดของผลงานพรอมทั้งสัดสวนของผลงาน).... 
          ................................................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................... 
      7) ผลสําเรจ็ของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ............................................................................ 
          .................................................................................................................................................. 
          .................................................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
       8) การนําไปใชประโยชน ............................................................................................................  
         .................................................................................................................................................. 
          .................................................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
       9) ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อปุสรรค .................................................................... 
           ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................   
             10) ขอเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................   
 
            / ขอรับรอง...... 
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    ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ) ..................................................... 
       (.................................................) 
                  ผูเสนอผลงาน 
       ........../.........................../ .......... 
 
  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลกัษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกบัความเปน
จริงทุกประการ. 
 
  (ลงช่ือ)...........................................   (ลงช่ือ)............................................... 
           (.........................................)           (...............................................) 
        ผูรวมดําเนินการ                   ผูรวมดําเนินการ 
                             ........... / ................/ .........                             .......... / ...................... / .......... 
 
  (ลงช่ือ)...........................................   (ลงช่ือ)............................................... 
           (.........................................)           (...............................................) 
        ผูรวมดําเนินการ                   ผูรวมดําเนินการ 
                             ........... / ................/ .........                             .......... / ...................... / .......... 
 
   ไดตรวจสอบแลวขอรบัรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกบัความเปนจรงิทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)................................................. 
              (...............................................) 
     ผูอํานวยการ / หัวหนาสวน............................................... 
 
  ความเห็น................................................................................................................................. 
 
      (ลงช่ือ)................................................. 
              (...............................................) 
     ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล......................................... 
 
   ความเห็น................................................................................................................................. 
 
     (ลงช่ือ)................................................. 
              (...............................................) 
     นายกองคการบรหิารสวนตําบล......................................... 
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ตอนท่ี 3  แบบแสดงรายละเอียดขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
     ในตําแหนงท่ีจะแตงต้ังใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

1. ชื่อผลงาน ...................................................................................................................................................... 
 

2. หลักการและเหตุผล ...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
      3. บทวิเคราะห / แนวความคิด / ขอเสนอ  ..................................................................................................... 

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

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

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

........................................................................................................................................................................  
 
       4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ..................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................ 

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

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

........................................................................................................................................................................  
 
       5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ ...................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

ผูเสนอแนวความคิด 
............. / ....................... / ................. 

 
 
 
 
 



                เอกสารหมายเลข 5 
 
 

ระเบียบเกี่ยวกบัการสอบ 
 
1. ระเบียบการเขาสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
     1.1  ผูสอบควรตรวจสอบสถานที่ และวัน เวลาสอบ ใหเรียบรอยกอนสอบ 
  1.2  ผูสอบตองนําบัตรประจําตัวสอบ  แสดงตอเจาหนาที่ ณ หองสอบ พรอมลงช่ือเขาสอบ 
 1.3  ไมอนุญาตใหนําหนังสือ หรอืเอกสารอื่นใด และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ  
         (ยกเวนดินสอ ปากกา ยางลบ หรือนํ้ายาลบคําผิดเทาน้ัน) 

1.4 ตองแตงกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ  (ชุดขาราชการ) 
1.5 ไมเขาหองสอบกอนไดรบัอนุญาต 
1.6 ไมอนุญาตใหเขาหองสอบหลังจากเริ่มสอบไปแลว 15 นาที  หากเขาสอบไมทันจะถือวาขาดสอบ 
1.7 น่ังตามที่กําหนดให  จะเปลี่ยนที่น่ังกอนไดรับอนุญาตไมได 
1.8 ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และคําสั่งของคณะกรรมการคุมสอบ  โดยไมทุจริตในการสอบ 
1.9 มิใหผูเขาสอบคนอื่นคัดลอกคําตอบของตน รวมทั้งไมพูดคุยกับผูใดในเวลาสอบ เมือ่มีขอสงสัยหรือมี

เหตุผลความจําเปนใหแจงตอคณะกรรมการคุมสอบ 
1.10 ประพฤติตนเปนสุภาพชน 
1.11 ใหสงกระดาษคําตอบและขอสอบ  หลังการสอบผานไปแลวอยางนอย 45 นาที 
1.12 เมื่อสงกระดาษคําตอบและขอสอบแลว  ไมสามารถกลบัเขามาในหองสอบไดอีก  และผูน้ันตอง 

   ออกไปหางจากหองสอบ  และไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู  
1.13 เมื่อออกจากหองสอบไปแลว ถือวาสิ้นสุดกระบวนการสอบทันที และไมไดอยูในความรบัผิดชอบ      

   ของคณะกรรมการคุมสอบ อีกตอไป 
 
 
2. ระเบียบการเขาสอบภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
  2.1  ผูสอบตองนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบมาย่ืนตอเจาหนาที่ ณ จุดรายงานตัวกอนเวลาสอบอยางนอย  
         20 นาที จึงจะสามารถเขาหองสอบได 
  2.2  การตรวจสอบสถานที่ และวันเวลาสอบ ใหเรียบรอยกอนเวลาสอบ 

2.3  ตองแตงกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ (ชุดขาราชการ) 
  2.4  ไมอนุญาตใหนําหนังสือ หรอืเอกสารอื่นใด และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ  

2.5  ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาต 
2.6  เมื่อออกจากหองสอบแลว  ไมสามารถกลบัเขามาในหองสอบไดอีก  และผูน้ันตองออกไปหางจาก 
       หองสอบ  และไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู  
   

 
************** 

     
  
 
 
 
 



นักบรหิารงาน อบต. ระดับ 7             เอกสารหมายเลข 6 
 

รายละเอียดวิชาท่ีใชในการสอบ 
ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 
ลําดับท่ี ประเภทความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ชื่อวิชา)   หมายเหตุ 
    1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน  การตรวจสอบ 

การปฏิบัติงาน  การใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงาน ละ
กฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะผูบงัคับบญัชาสั่งการ 
ควบคุมการปฏิบัติหนาทีซ่ึ่งเปนอํานาจขององคการบรหิารสวนตําบล 

 

    2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบบัช่ัวคราว)  พุทธศักราช 2557  
    3 พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิม่เติม 

จนถึงปจจบุัน 
 

    4 พระราชบัญญัติปรบัปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2526  
    5 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
 

    6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
    7 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539  
    8 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
    9 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 
 

   10 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 

 

   11 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 

 

   12 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไข 
เพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 

 

   13 คําสั่ง คสช. ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   14 เหตุการณปจจบุัน  การเมืองเศรษฐกิจ และสงัคม  
   15 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไข 

เพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 
 

   16 พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  และ 
หนังสือสัง่การที่เกี่ยวของในปจจบุัน 

 

   17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน  และหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวของในปจจบุัน 

 

   18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541  และหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวของในปจจบุัน 

 

   19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ 
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  
และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน  และหนังสือสัง่การที่เกี่ยวของในปจจุบัน 

 

           / ลําดับที่..... 
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ลําดับท่ี ประเภทความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ชื่อวิชา)   หมายเหตุ 
   20    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  และหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวของในปจจุบัน 
 

   21 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2550 และที่แกไข 
เพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 

 

   22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 

 

   23   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพสัดุของหนวยการบริหารราชการสวน- 
ทองถ่ิน พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิม่เติมจนถึง (ฉบบัที่ 9)  พ.ศ. 2553 

 

   24   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรพัยสินของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2543 

 

   25 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของผูบรหิารทองถ่ิน ผูชวยผูบรหิาร- 
ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

 

   26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2549 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจบุัน 

 

   27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร 
พนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

 

   28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครอง- 
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  และหนังสือสัง่การที่เกี่ยวของในปจจบุัน 

 

   29 พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ. 2510 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  
   30 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แกไขเพิ่มเติม 

จนถึงปจจบุัน 
 

   31 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2508 และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจบุัน  
   32 พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   
   33 หลักเกณฑการลาของพนักงานสวนตําบล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     เอกสารหมายเลข 7 
 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

**********       
 

   โดยประเมินบุคคลดวยวิธีสัมภาษณ  หรือการประเมินผลงานและการแสดงวิสัยทัศน  
รวม  100  คะแนน  แบงออกเปนรายละเอียดดังน้ี 
 

   1.  วิสัยทัศน และผลงาน   (40 คะแนน)  ดูจากวิสัยทัศนและผลงานที่นํามาเสนอ 
      1)  วิสัยทัศน  20  คะแนน 
      2)  ผลงาน     20  คะแนน 
   2.  ความสามารถในการบริหาร (30 คะแนน) จากการตอบคําถามที่กําหนดในวัน
สอบสัมภาษณ 
     1)  ความรูในการบรหิาร  10  คะแนน 
     2)  ความรูในการบรหิารอยางมืออาชีพ   10  คะแนน 
     3)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล  10  คะแนน 
   3.  บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  (30 คะแนน)  จากการซักถามปญหาตาง ๆ ในวัน
สอบสัมภาษณ และดูจากบุคลกิภาพและภาวะผูนํา 
      1)  ความประพฤติและคานิยม   5  คะแนน 
    2)  ความอุตสาหะ   5 คะแนน 
    3)  มนุษยสัมพันธ   5  คะแนน 
    4)  ความสามารถในการสื่อความหมาย   5  คะแนน 
    5)  ความมั่นคงในอารมณ   5  คะแนน 
    6)  ปฏิภาณไหวพริบ   5  คะแนน 

 
 

*********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 8 
 

เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
เปลี่ยนสายงานผูบริหารอ่ืน  เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

ในตางสายงาน  ในตําแหนง  รองปลัด อบต.  (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7 ) 
องคการบริหารสวนตําบล......................  อําเภอ.....................  จังหวัด.........................  

 ............................................................   
 
 
๑.  ใบสมัครเขารับการคัดเลือก ฯ  พรอมติดรูปถาย   จํานวน  ๑         ชุด  
๒.  ขอมูลสวนบุคคล      จํานวน  4    ชุด 
๓.  สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานสวนตําบล   จํานวน  4    ชุด 
๔.  สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล   จํานวน  4    ชุด 
๕.  สําเนาวุฒิการศึกษา   จํานวน  4    ชุด 
๖.  ใบรับรองแพทย   จํานวน  ๑   ฉบับ 
๗.  ประวัติการลา      จํานวน   ๑     ชุด 
๘.  หนังสือรับรองจากผูบงัคับบญัชาที่ตนสงักัดอนุญาตใหมาสมัคร- 
     เขารับการสอบคัดเลือกได         จํานวน   ๑      ฉบับ 
9.  แบบประเมินความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาทีร่าชการ จํานวน  1    ชุด 
10.  แบบแสดงวิสัยทัศนและผลงานพรอมเอกสารประกอบ  จํานวน  4    ชุด 
๑๑. เอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   จํานวน  4    ชุด 
 
 
 
 
 
 

…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


