
 
         

 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งสายบริหาร 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย    อ าเภอแวงน้อย    จังหวัดขอนแก่น    จะด าเนินการ 
สอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งสายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๒ ต าแหน่ง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕๔ (๓ ) ข้อ ๘๖ - ๑๐๗  และข้อ ๑๕๓ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือก ดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
๑.๑ สายงานนักบริหารการศึกษา ประกอบด้วย 
     (๑) หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ ระดับ ๖ (นักบริหารการศึกษา ๖)  จ านวน ๑ อัตรา 

 ๑.๒  สายงานนักบริหารการเกษตร ประกอบด้วย 
     (๑) หัวหน้าส่วนการเกษตร ระดับ ๖ (นักบริหารงานการเกษตร ๖)  จ านวน ๑ อัตรา 
 

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ     
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  เป็นไปตาม

เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  
 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  
    ๓.๑ เป็นพนักงานส่วนต าบล   ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า ระดับ ๖  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายประกาศ 
 

๔.  การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
 การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ                   

ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  ๑๓-๒๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗    ในวัน และเวลา
ราชการ  ได้ที่งานบริหารงานทั่วไป   ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย   
จังหวัดขอนแก่น   โทร. ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ตามประกาศนี้  

 
........./๕. เอกสาร 
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๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑   
นิ้ว จ านวน  ๓  รูป  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน   โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล  หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง ตาม
เอกสารหมายเลข ๓  ท้ายประกาศนี้ 

๕.๒ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน   
๕.๓  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลของผู้สมัครฯ   พร้อมรับรองส าเนาทุกหน้า  จ านวน 

๑ ชุด 
  ๕.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนต าบล)  จ านวน  ๑  ฉบับ  
พร้อมรับรองส าเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

๕.๕ ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript of Record)  
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก .อบต.ก าหนด  อย่างละ  ๑  ชุด  
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง  ๒  ปี ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี ควบคู่กับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย ส าหรับหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๕.๖ หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก 
ตามเอกสารหมายเลข  ๔  ท้ายประกาศ 

๕.๗ แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ตามเอกสารหมายเลข ๕ 
ท้ายประกาศ 

๕.๘ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก  
ตามเอกสารหมายเลข  ๖  ท้ายประกาศ  

  ๕.๙ ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมรับรองส าเนาทุก
ฉบับ 
         ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครราย
ใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.อบต. มติ ก.อบต. หรือ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใด ๆ  
 

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐ บาท 
 

.........../๗. การประกาศ 
 



 
-๓- 

 
๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และ
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลื อก  ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.อบต.จังหวัด ทั่วประเทศ และ องค์การบริหารส่วนต าบล
ภายในเขตจังหวัดขอนแก่นทราบ  ในวันที่  ๓  ธันวาคม    ๒๕๕๗   กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือก โดยท าหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยในวันที่  ๔ 
ธันวาคม  ๒๕๕๗  ในเวลาราชการ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพ่ิม
รายชื่อแต่ประการใด  
                     ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบ
คัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบ
คัดเลือก 
 

๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
                      หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดเป็นสามภาค   คะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน  
แยกรายละเอียด ดังนี้ 
   ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
      ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการก าหนด และปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน  และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวที่ระบุไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน 
  ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะ  โดยวิธี
สอบข้อเขียน รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๗  ท้ายประกาศ  
  ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (คะแนนเต็ม   ๑๐๐  คะแนน) 
       ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ และสัมภาษณ์   ตามที่
ก าหนดในแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ ก.อบต. ก าหนด ทั้งนี้รายละเอียดตามที่
คณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนด  
 

๙.  ข้อห้ามส าหรับพระภิกษุและสามเณร 
  พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔  เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 
 

................./๑๐.  การประกาศวัน 
 
 



 
-๔- 

 
๑๐.  การประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

         องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ ๗   
ในวันที่  ๓  ธันวาคม   ๒๕๕๗   และจะด าเนินการสรรหาในวันที่  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  หรือที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก
ก าหนด รายละเอียดการสอบแต่ละภาคให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนด 
 

๑๑.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
๑๑.๑  ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ที่

ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง และการประเมินบุคคล   ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ 
                    ๑๑.๒  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๑๑.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผล
การสอบคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เพ่ือประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  
 

๑๒ .  กรณีการทุจริต 
ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  อันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบ

คัดเลือก คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  เพ่ือพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็
จะด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิ
เข้าสอบอีกต่อไป 
 

๑๓.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
๑๓.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดท าบัญชี

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้าได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย  

๑๓.๒ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
๓) ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
 

........./๔ มีการประกาศ 
 
 



-๕- 
 
๔ มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
๕) ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 

  ๑๓.๓  กรณีสงสัยให้ถือค าวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นที่สุด 
 

๑๔. การแต่งตั้ง 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในต าแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก .อบต.จังหวัดขอนแก่นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกตามล าดับ และแจ้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป 

  

๑๕. หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีอ านาจวินิจฉัยและให้
ถือค าวินิจฉัยเป็นที่สุด  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 

ชื่อต าแหน่ง           นักบริหารงานการศึกษา ๖ 
 

เลขที่ต าแหน่ง         ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานในฐานะหัวหน้าส่วนการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงเทียบระดับกอง 

รับผดชอบงานทางการศึกษาท้องถิ่น งานสังคมสงเคราะห์ งานสันทนาการ งานการศาสนา งานขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม โดยควบคุมหรือช่วยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จ านวนหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ก าหนดจุดมุ่งหมายการท า งาน ติดต่อประสานงาน การพิจารณาวางแผนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และ

งบประมาณด้านการศึกษา การวางแผนงาน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ให้ค า ปรึกษา แนะน า
ติดตามผลประเมินผล และแก้ไขปัญหาต่าง ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษาท้องถิ่นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมาก
เกี่ยวกับงานศึกษาท้องถิ่น งานสังคมสงเคราะห์ งานสันทนาการการพลศึกษา ลูกเสือ และยุวกาชาด โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น งานวางแผนการศึกษา รวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งาน
ตรวจโรงเรียน งานประเมินผล งานเผยแพร่การศึกษา งานปรับปรุงโรงเรียน งานขยายการศึกษาภาคบังคับ งานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามหลักสูตร งานบริหารงานบุคคล การจัดท า งบประมาณและด า เนินการตามงบประมาณ งานสงเคราะห์ผู้มี
ปัญหาทางสังคม งานกีฬาประชาชน งานเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ค า ปรึกษาแนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา การประสานงานกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆและปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในวิชาการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายระเบียบบริหาร

ราชการ 
แผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๖. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๗. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ

ประเทศไทย 
๘. มีความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๙. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การสหกรณ์ งานเยาวชน การพัฒนาประชาธิปไตยใน

โรงเรียนและแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน 



 
เอกสารหมายเลข ๑ 

 
ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 

ชื่อต าแหน่ง   หัวหน้าส่วนการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ๖) 
 

เลขที่ต าแหน่ง  ๑๔-๐๑๑๒-๐๐๑ 
   

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

                         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนการเกษตร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
เทียบระดับกอง    ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร และด้านสัตว์แพทย์  โดยควบคุม
หน่วยงาน  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิชาการเกษตร และสัตว์แพทย์  
ในลักษณะผู้ช านาญการ  หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                           ศึกษา  ทดลอง  วิเคราะห์  วิจัย  ท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร  และสัตว์แพทย์  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  เช่น  การปรับปรุงบ ารุงพันธุ์  การคัดพันธุ์  ขยายพันธุ์  การปรับปรุงวิธีการผลิต  การใช้ปุ๋ย  การเก็บ  
รักษาผลผลิตทางการเกษตร   ควบคุมการศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร  
ตรวจสอบ  ควบคุม  และด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกักพืช  พันธุ์พืช  วัตถุมีพิษ  และปุ๋ยเคมี  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย การตวจและรักษาพยาบาล การกักสัตว์ การให้ค าแนะน าปรึกษาในด้านการเลี้ยงและรักษาสัตว์  การ
เพาะเลี้ยงเชื้อ  ตลอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และการปฏิบัติการในห้องทดลอง  เป็นต้น  ฝึกอบรม
และให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติการให้แก้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  
เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับความแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังท าหน้าที่ 
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ติดต่อประสานงาน  วางแผน   มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  
ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
เอกสารหมายเลข ๒ 

 
 

บัญชีรายช่ือต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย    ลงวันที ่ ๓๐  ตุลาคม   ๒๕๕๗ 

 
 

ต าแหน่ง 
 

คุณสมบัติ 
 

 
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ๖) 
 

 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทางการศึกษา หรือ
ทางอ่ืน ที ่ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ และ 
๒. ด ารงต าแหน่งในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่า โดยต้อง
ปฏิบัติงานทางด้านการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 
หัวหน้าส่วนการเกษตร  
(นักบริหารงานการเกษตร ๖) 
 
 
 

 
๑. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการเกษตร  
สัตว์แพทย์  การประมง หรือ ทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และ 
๒. ด ารงต าแหน่งในระดั ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยต้อง
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหมายเลข ๓ 
 
 

ล าดับที่สมัคร............................. 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งบริหาร                
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

 

ต าแหน่ง.....................................................................(............................................................) 
 

***************** 
 
 
๑.  ชื่อ…………………………….…………………………..สกุล……………………………………………….. 
 

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 

๓.  วัน เดือน ปีเกิด………………………………อายุปัจจุบัน…..……….ปี วันเกษียณอายุราชการ………………...………… 
 

๔.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………….……………………………………………………..…………ระดับ……………………. 
 

เงินเดือน………………..…………..…บาท             เงินประจ าต าแหน่ง……………..………………..บาท 
งาน………………………………………………….กอง/ฝ่าย……………………………….…….………………………………… 
อบต/เทศบาล………………….…………………..อ าเภอ……………………....………จังหวัด………..……………………. 
โทรศัพท์……………………………….  โทรสาร………………………… e-mail  …………………………………..……… 

 

๕.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี………………….ซอย/ตรอก…………..…….………………….ถนน…..………………….…………………….… 
 แขวง/ต าบล………………………………..เขต/อ าเภอ……………………..……………จังหวัด….….…….………………. 
 รหัสไปรษณีย์………………..……..โทรศัพท์……………………………………..โทรสาร…………………...……………… 
 e-mail………………………………….………….…………….. 
 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ชื่อคู่สมรส……………………..สกุล………………..………….อาชีพ………………..……………….. 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จ านวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 
 
 
 

 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ นิ้ว 



-๒- 
 
๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรค
เหล่านี้หรือไม่ 

ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

๘.  ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอื่นๆ  
ที่ส าคัญ 

     

 

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ……………….………….ต าแหน่ง…………………………….ระดับ………. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………….ปี………...เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑.    
๒.    
๓.    

ฯลฯ    
 

ประเภทต าแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 

๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
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๑๑.  ดูงาน  (ที่ส าคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    
    
    

 
 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
    
    
    

 
 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..……………………..……………………………………………… 
 คอมพิวเตอร์………………………………………………………………………………………………….…………..…….……… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………..……………….…………… 
 

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 ……………………………………….……………………………………………………………………..…….………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………….…………………..……………… 
 ………………………………………………………………………………………………………….………………..…………………. 
 

๑๕.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    

 
 

๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความ หรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัคร    เข้ารับการ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

   (ลายมือชื่อ)………………………………………………..ผู้สมัคร 
               (……..…………………………………..…….) 

           วันที่  เดือน  ปี  ………………………………….…………… 
 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
       ได้ตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสารการสมัครแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.................. 
............................................................ 
 
   ........................................... 
  (...........................................) 
        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

       ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จ านวน……………..…….……บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน  
เล่มที่.............เลขที่..................  
ลงวันที่.................................... 
 
 .............................................. 
(..............................................) 
           ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
      ............................................... 
      (.............................................) 
   เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
 

หนังสือรับรองของหัวหนา้ส่วนราชการต้นสังกัด 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติสมัครสอบคัดเลือกต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  

 
เขียนที่………………………………………………………… 

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

  ข้าพเจ้า    นายหนูกาลน์    นบิุญท า       ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
อ าเภอ…………….…………..จังหวัด…………………..……….อนุญาตให้……....................................……………………..…… ซ่ึง
เป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง……………................…….............................………..….…ระดับ.………………..…... 
ส านัก/กอง…………………………………..……….........…..…สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย     เรื่อง    รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่ง
บริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ในต าแหน่ง................................................................................. 
และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก  

 
 
 

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

    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๕ 

 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ชื่อผู้รับการประเมิน…………………….......................….……ต าแหน่ง…………………………………ระดับ................. 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย    อ าเภอแวงน้อย    จังหวัดขอนแก่น 

 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ 
หมายเหตุ 

หมวด ๑ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)    

๑.๑  ความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้  ประสบการณ์  ความ

ช านาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยค านึงถึงความถูกต้อง  ความครบถ้วน
สมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลา  ทั้งนี้ให้รวมถึง  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  เชาว์ปัญญา  และความถนัดเฉพาะงาน  ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
       พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ  และความมุ่งมั่นที่

จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่
ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น  ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 

 
 
 
 

หมวด ๒ ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน)    
                พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและ
ประวัติการท างาน  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของราชการ  ฯลฯ   

๒๐  
 
 

 

หมวด ๓ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (๔๐ คะแนน)    
   ๓.๑  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 

               พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ 
แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน  
การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีความคิด 
สร้างสรรค์ในการท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี ฯ 

๘  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๓.๒  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  ระบบราชการ 

และงานในหน้าที่  แรงจูงใจ  และความกระตือรือร้นในการท างาน 
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์ที่
สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ  ฯลฯ 

๘   

 



-๒- 
 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ 
หมายเหตุ 

๓.๓  ความเป็นผู้น า 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การ

ตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การให้ค าแนะน าและ
การพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกว้าง  และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน  ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและ
ยุติธรรม  ฯลฯ 

๘   

๓.๔  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
       พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ตลอดจน
กิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ 

๘   

๓.๕  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
       พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 
ฯลฯ 

๘   

รวม   ๑๐๐   

 

ผู้ประเมิน………………………………………………….หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง 
                           (……….........................................…….) 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผู้ประเมิน…………………………………………….ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

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

            ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ค าช้ีแจงเก่ียวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๑.  ผู้ประเมินได้แก่  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน  ดังนี้ 

๑.๑ ผู้ประเมิน  ได้แก ่ หัวหน้ากอง/หัวหน้าฝ่าย   ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปตามล าดับ  ได้แก ่ปลัดหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น ๓ หมวด  แต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบย่อยซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะก าหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 
๓. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนนส าหรับองค์ประกอบนั้นๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ  ทั้งนี้  การกรอกตัวเลขคะแนน  
    จะต้องเป็นเลขจ านวนเต็ม 
๔. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้วลงนามผู้ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามล าดับให้ความเห็น 
๕. ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 

 
 



 

เอกสารหมายเลข ๖ 
 
 

 
 

ที ่ ขก  ............/..................             องค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
          อ าเภอ..............จังหวัด................. 

 
                                           หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 
 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า………………………………………………….......พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง…….……………………………………… ระดับ…...….... ส านัก/กอง……………………………....องค์การบริหารส่วน
ต าบล…………………………….……อ าเภอ.........................................……………จังหวัด………..………………...........ได้ปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงาน... . . . .. . ...............................(ระบุงานที่ตรงตามคุณสมบัติของต าแหน่งที่สมัครสอบ )             
ระหว่างวันที่...................................................ถึงวันที่ …………………..….........................ตามค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล..................... ที่....................... ...................... ลงวันที่..........................................และระหว่างวันที่
...............................................ถึงวันที่...... ................................ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล..................      
ที่.................../........................ลงวันที่................................ ....................รวม...................ปี.............เดือน...........วัน  
ซ่ึงตรงตามคุณสมบัติของ........................................................................................................ จริง 

  ให้ไว้ ณ วันที่......................................................................... 
 

                ลงชื่อ…………….……………………. 
             (……………………………………………………..…) 
                  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.....................… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ให้แนบค าสั่งปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องมาด้วย 
 

 
 



เอกสารหมายเลข ๗ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
ที ่ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๒ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๔ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 
๖ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๗ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
๘ พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิด พ.ศ.๒๕๓๙ 
๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการบริหาร 

 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึกษา  ๖) 
ที ่ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
๒ พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๖ ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
๗ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
๘ ประกาศ ก.อบต.จว.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล การด าเนินการทางวินัย และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

๙ ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๐ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๕๑ 
๑๒ ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน การบริหาร การจัดระบบงาน การจัดท าแผนงานควบคุม 

ตรวจสอบ การปกครองบังคับบัญชา การติดต่อประสานงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๓ มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง 
 

       



      เอกสารหมายเลข ๗ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
ที ่ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๒ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๔ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 
๖ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๗ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
๘ พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิด พ.ศ.๒๕๓๙ 
๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการบริหาร 

 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการเกษตร  (นักบริหารการเกษตร  ๖) 
ที ่ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
๒ พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๖ ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
๗ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
๘ ประกาศ ก.อบต.จว.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล การด าเนินการทางวินัย และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

๙ ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๐ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๕๑ 
๑๒ ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน การบริหาร การจัดระบบงาน การจัดท าแผนงานควบคุม 

ตรวจสอบ การปกครองบังคับบัญชา การติดต่อประสานงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๓ มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง 

   


