
 
 
 
ที่  มท 0809.5/ว 48   

 
 

        กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
        ถนนราชสีมา  กทม. 10300 

 

5       เมษายน     2550 
 

เร่ือง   การสอบคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ตาํแหนงบรหิาร  
 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวัด  
 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน     จํานวน   1   ชุด 
            2.  ขั้นตอนการดําเนนิการรับสมัครคัดเลือกฯ           จํานวน   1   ชุด 
   3. บัญชีรายช่ือผูสมัครสอบคัดเลือกกรณพีิเศษ (แผนดสิกเก็ต) จํานวน   1  ชุด 
            4. แบบรายงานจํานวนผูสมัครในแตละตําแหนง   จํานวน   1   ฉบับ 

   

 ดวยคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดประกาศมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับหลักเกณฑการสอบคัดเลือกกรณพีิเศษเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตาํบล ตําแหนงบริหาร  
ลงวันที่  1 มีนาคม 2550 โดยกําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ดําเนินการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษ
เพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงบริหาร  เฉพาะองคการบริหารสวนตําบลในเขต 
จังหวดัปตตาน ีจังหวดัยะลา จังหวดันราธวิาส และจังหวดัสงขลา(เฉพาะอําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา  
อําเภอสะบายอย) นัน้  
 

 บัดนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกกรณีพเิศษเพื่อบรรจุ
แตงตั้งบุคคล เปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงบริหารดงักลาว ในตําแหนงตางๆ ดังนี้ 

1. นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 3 - 6 (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
ระดับ 3 - 6) 
  2.  นักบริหารงานชาง ระดับ 3 - 6 (หวัหนาสวนโยธา ระดับ 3 - 6) 
  3.  นักบริหารงานการคลัง ระดับ 3 - 6 (หวัหนาสวนการคลัง ระดับ 3 - 6) 
 

รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่จัดสงมาพรอมนี้  โดยกําหนดให 
ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนและประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกพรอมเอกสารหลักฐาน
ตางๆ  ดวยตนเอง  ณ  สํานักงานทองถ่ินจังหวัดทกุจังหวดั  ระหวางวนัที่ 23 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2550   
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอไดโปรดดําเนินการ  ดังนี ้
  1. ประชาสัมพันธประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือก 
กรณีพิเศษเพื่อบรรจุแตงตั้งบคุคลเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงบรหิาร รายละเอยีดตามสิ่งที่สงมาดวย 1  
ใหผูที่สนใจไดรับทราบโดยทั่วกัน 
 

/2. ใหทองถ่ินจังหวดั.....   
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  2. ใหทองถ่ินจงัหวัด  พิจารณาดําเนินการรับสมัครใหเปนไปตามขั้นตอนการดําเนนิการ 
รับสมัครสอบคัดเลือกกรณพีิเศษ รายละเอียดตามสิ่งทีส่งมาดวย 2   
  3.  รายงานจํานวนผูสมัครสอบในแตละตําแหนง ตามแบบรายงานจํานวนผูสมัครใน 
แตละตําแหนง รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 4 ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข  
0-2241-9000 ตอ 3331 หรือ 0-2241-5637 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 
  4. ใหจดัสงบัญชีรายช่ือผูสมัครสอบคัดเลือก (โดยใหบนัทึกในแผน  CD หรือแผนดิสกเก็ต)  
พรอมใบสมัครสอบ เอกสารหลักฐานที่ผูสมัครสอบไดยื่นในการสมัครสอบ โดยแยกแตละตําแหนงใหกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในวันที่  21 พฤษภาคม 2550  
  สําหรับวัน  เวลา และสถานที่สอบจะแจงพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
       วสันต   วรรณวโรทร 

(นายวสันต   วรรณวโรทร) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
สวนประสานการถายโอนบคุลากรและมาตรฐานตําแหนง 
โทร. 0-2241-9000  ตอ 3331 
 

 
 



 
 

ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
เร่ือง   รับสมัครสอบคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อบรรจุแตงตั้งบคุคล 

เปนพนกังานสวนตําบล  ตําแหนงบรหิาร 
……………………………………….. 

 

 ดวยคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติให กรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ิน (สถ.)  เปนผูดําเนนิการสอบคัดเลือกกรณีพเิศษ เพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานสวนตําบลตําแหนง
บริหาร เฉพาะองคการบรหิารสวนตาํบลในเขตจงัหวดัปตตานี  จังหวดัยะลา  จังหวัดนราธิวาส และจังหวัด
สงขลา (เฉพาะอําเภอนาทวี  อําเภอจะนะ  อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย) 
 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อบรรจุเปนพนกังานสวนตําบล ตําแหนงบริหาร   
ลงวันที่  1  มนีาคม 2550  จงึประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  ดังนี ้
 

 1.  ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
1.1  นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 3 - 6 (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

ระดับ 3 - 6) 
  1.2 นักบริหารงานชาง ระดับ 3 - 6 (หวัหนาสวนโยธา ระดับ 3 - 6) 
  1.3 นักบริหารงานการคลัง ระดับ 3 - 6 (หวัหนาสวนการคลัง ระดับ 3 - 6) 
 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก    
  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคณุสมบัติตอไปนี้ครบถวน ในวันรับสมัคร  
  2.1  ผูสมัครสอบตองมีคณุสมบัติท่ัวไปตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับคณุสมบัติและลักษณะ
ตองหามเบื้องตนสําหรับพนกังานสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2544 ดังตอไปนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไมต่าํกวาสิบแปดปบริบูรณ 
   (3)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
   (4) ไมเปนผูดาํรงตําแหนงขาราชการการเมือง 
   (5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต 
ฟนเฟอนไมสมประกอบหรอืเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
   (6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น 
 

/(7) ไมเปนผูบกพรอง..... 
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   (7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกยีจของสังคม 
   (8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   (9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (10) ไมเปนผูตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผดิ
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (11) ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอืน่ของรัฐ 
   (12)ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินยักฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายอืน่ 
   (13) ไมเปนผูถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวนิัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายอื่น 
   (14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ   
  2.2  ผูสมัครสอบตองมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี้  
  (1) ตําแหนงนกับริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 3 - 6 (ปลัดองคการ 
บริหารสวนตําบล ระดับ 3 – 6)  ตองไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางรัฐศาสตร การปกครอง  
รัฐประศาสนศาสตร  การบริหารรัฐกิจ  กฎหมาย 
   (2) ตําแหนงนกับริหารงานชาง ระดับ 3 - 6 (หัวหนาสวนโยธา ระดับ 3 - 6) ตองได 
รับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภบิาล  
วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  วิศวกรรมกอสราง สถาปตยกรรม   
ผังเมือง  กอสราง  การจัดการงานกอสราง  
        (3) ตําแหนงนกับริหารงานการคลัง ระดับ 3 - 6 (หวัหนาสวนการคลัง ระดับ 3 - 6)  
ตองไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร  บริหารการคลัง  การเงิน
และการธนาคาร บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจดัการทั่วไป ตองมีการศึกษา
วิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต) 
 

  สําหรับพระภกิษุหรือสามเณร ไมสามารถสมัครสอบ หรือเขาสอบคัดเลือกเพื่อรับโอน 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนพนกังานสวนตําบล   ตําแหนงสายงานผูบริหาร ทั้งนี้ เปนไปตามนัยหนังสือกรม 
สารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5  
ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 
 
 

/3.การสมัครสอบ............... 
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3. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
  3.1  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
   ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยืน่ใบสมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานทองถ่ินจังหวัด
(ศาลากลางจังหวัด) ทุกจังหวัด  ตั้งแตวนัที่  23 เมษายน  - 15 พฤษภาคม 2550  ในวนัราชการภาคเชาเวลา  09.00  
- 12.00 น.  ภาคบายเวลา  13.00 – 16.00 น. 
  3.2  คาธรรมเนียมสอบ 
    ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครในอัตรา 200  บาท  
(เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให ไมวากรณใีดๆ)  
  3.3  ตําแหนงที่สมัครคัดเลือก   
   ผูสมัครสอบ มีสิทธิเลือกสมัครสอบคัดเลือกไดเพยีงตําแหนงเดียว หากภายหลัง 
ปรากฏวาผูสมัครสอบยื่นใบสมัครสอบไวหลายตําแหนง  จะพิจารณาใหมีสิทธิเขาสอบไดในตําแหนงที่ได
สมัครไวกอนแลวเพยีงตําแหนงเดยีวเทานั้น 
 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัครสอบ 
  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครสอบ
คัดเลือก พรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ  
ดังตอไปนี ้
  4.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ   
จํานวน  3  ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาทุกฉบับ  (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดยีวกัน) 
  4.2  สําเนาทะเบียนบาน   พรอมรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน  1  ชุด 
  4.3  สําเนาปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษา ทีแ่สดงวาเปนผูมวีุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงที่สมคัรสอบ จํานวน  2  ฉบับ ทั้งนี้  ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือผูมีอํานาจอนุมัติภายในวนัปดรับสมัครสอบ 
  4.4  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ช่ือ/นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ/นามสกุล ในหลักฐานการสมคัรสอบไมตรงกัน) อยางละ  1  ฉบับ 
  4.5 หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินผูสมัครสอบ  อนุญาตใหสมคัรสอบ
คัดเลือกได  (กรณีเปนพนักงานสวนทองถ่ิน  หรือขาราชการประเภทอื่น)   
 ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทกุฉบับ  ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา สําเนาถูกตองและลงชื่อ
กํากับไวดวย 
 
 
 

/5.เงื่อนไขการรับ........ 
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 5.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตองครบถวนในกรณีทีม่ีการ
ผิดพลาดอันเกดิจากผูสมัครสอบคัดเลือก กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อาจไมรับสมัครสอบคัดเลือก   
และหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมคีุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมคัรสอบคัดเลือก และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงใด ๆ 
 

 6.  การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขาสอบคัดเลือก 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก  เลขประจําตัว
ผูสมัครสอบคัดเลือก  วนั  เวลา สถานที่สอบและระเบยีบเกี่ยวกับการสอบ ในวนัที่  30  พฤษภาคม  2550   
ณ  สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และทางเวบ็ไซดของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  www.thailocaladmin.go.th    หากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินตรวจพบ
ในภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือกผูใดมีคณุสมบัติไมตรงตามที่กําหนด  หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ จะตัดสิทธิ์ผู
นั้นมิใหเขาสอบคัดเลือก  หรือพิจารณาไมใหผานการสอบคัดเลือก  หรือถอนรายช่ือผูนั้นออกจากบญัชีรายช่ือ
ผูสอบคัดเลือกได และหากพบวาเปนการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะดําเนนิการทางกฎหมายกับผูนั้นตอไป 
 

 7.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก จะดําเนินการโดยวธิทีดสอบความรูความสามารถดวย 
วิธีสอบขอเขยีน หรือวิธีประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่โดยการสัมภาษณ  โดยจะแจงรายละเอียด
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหทราบพรอมกับการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก 
 

 8.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่จะถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 
 

 9.  การขึ้นบัญชีผูสอบคดัเลือกได 
  ผูที่ผานการสอบคัดเลือกโดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จะไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบ
คัดเลือกได และจะเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถาไดคะแนนเทากนั ก็ใหผูไดรับ 
เลขประจําตัวผูสมัครสอบคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดบัที่สูงกวา  
  การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได จะขึ้นบัญชไีวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตัง้แตวันขึน้บัญชี แต
ถามีการสอบคัดเลือกอยางเดยีวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บญัชีผูสอบคัดเลือกไดคร้ังนี้
เปนอันยกเลิก 
 

/ 10. การบรรจุ.......... 
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 10.  การบรรจุและแตงตัง้ 
  10.1 ผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงใด จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเฉพาะองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตจังหวดัปตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส และจงัหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอนาทวี            
อําเภอจะนะ  อําเภอเทพา  อําเภอสะบายอย) ที่มีตําแหนงผูบริหารในตาํแหนงนั้นวาง  โดยใหองคการบริหาร
สวนตําบลที่มีตําแหนงวางรายงานตําแหนงวาง และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนผูจัดสงผูสอบ
คัดเลือกไดไปบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่วางโดยเรียงตามลําดับที่ในบญัชีผูสอบคัดเลือกได 
  10.2  การไดรับอัตราเงินเดือน  กรณีที่เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินอยูกอนแลวให
บรรจุแตงตั้งในระดับเดิม แตไมต่ํากวาระดับ 3 และไมสูงกวาระดับ 6 โดยใหไดรับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนเดิม
หรือขั้นที่เทียบไดกับขั้นเงินเดือนเดิม หรือตามคุณวุฒิแลวแตกรณี   สําหรับบุคคลทั่วไปใหบรรจุแตงตั้งใน
ตําแหนงที่สอบคัดเลือกไดในระดับ 3 โดยผูที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีใหไดรับเงินเดือน ขั้น 7,630 บาท  และผูที่มี
คุณวุฒิปริญญาโท ใหไดรับเงินเดือน ขัน้ 9,320 บาท  
  สําหรับตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ระดับ3 - 5 (ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ระดับ 3 – 5) ใหไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ เดือนละ 3,500 บาท  
  10.3  ผูสอบคัดเลือกไดเมื่อไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว จะตองดํารงตําแหนงและปฏิบัติ
หนาทีใ่นองคการบริหารสวนตําบลในเขต จังหวดัปตตานี จังหวัดยะลา จังหวดันราธวิาส และจังหวัดสงขลา
(เฉพาะอําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย)  โดยมเีงื่อนไขดังนี ้
   (1) กรณีผูที่บรรจุแตงตั้งในระดับ 6 ตองดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานติดตอกันในเขต
พื้นที่พิเศษดังกลาว เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 
   (2) กรณีผูที่บรรจุแตงตั้งที่ต่าํกวาระดับ 6 ตองดํารงตําแหนงเฉพาะองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตพื้นที่พิเศษดังกลาวจนกวาจะมีระดับเปนระดับ 6 และตองมีระยะเวลาปฏิบัติราชการติดตอกัน 
ไมนอยกวา 3 ปนับแตวันที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเนื่องจากการสอบคัดเลือกไดในครั้งนี้ 
   (3) กรณีจําเปนใหโอนสับเปลี่ยนกันได เฉพาะในองคการบริหารสวนตําบลในเขตพืน้ที่
พิเศษ โดยไมมีการยกเวนหรือผอนผันในกรณีอ่ืน ๆ เปนการเฉพาะรายไดอีก 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่       4       เมษายน   2550 

 
 
   สมพร   ใชบางยาง 

(นายสมพร   ใชบางยาง) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 
 

รอง อสถ..………….……../……/…../….. 
ผอ.สน.บค...……..………../……/…../….. 
ผอ.สมบ. ……………..…../……/…../….. 
หน.ก.……..………...….…/….../…../….. 
หน.ง. ……………..…..…../….../…../….. 
บค. ..……..…………..……/….../…../….. 



 

จังหวดั..................................................                
                                                                                                   

                                                                                                       เลขประจําตวัสอบ    
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อบรรจุแตงตัง้เปนพนักงานสวนตาํบล ตําแหนงบริหาร 
ในองคการบรหิารสวนตําบลในเขตจังหวดัปตตาน ี จงัหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส และ 

                      จังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอนาทวี  อําเภอจะนะ  อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย) 
 

                                   ตําแหนงท่ีสมัครสอบ..............................................................     
 

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนงบรหิารในองคการบริหารสวนตําบล  ในเขตจังหวดัปตตานี  จงัหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส และ 
จังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอนาทวี  อําเภอจะนะ  อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย) จึงขอแจงรายละเอียดของ
ขาพเจาเพื่อประกอบการพจิารณา ดังนี ้
 

 ตําแหนงท่ีสมัครสอบ.....................................................................................................     
 

 
 
1. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................สกุล...........................................ช่ือเลน ............................ 
    เลขประจําตวัประชาชน.............................................................   
    ช่ือบิดา..................................................................  อาชีพ.............................................................................. 
    ช่ือมารดา..............................................................  อาชีพ.............................................................................. 
2. อายุนับถึงวนัปดรับสมัครไมต่ํากวา 18 ป โดย เกดิวนัที่...............เดอืน.........................พ.ศ.................. 
    (อาย.ุ......ป......เดือน) สัญชาติ......................เชื้อชาติ................................ศาสนา................................... 
3. สถานภาพการสมรส         โสด           สมรส          หยา         แยกกันอยู 
    การรับราชการทหาร         เกณฑทหารแลว        ยังไมไดเกณฑ        ศึกษาวิชาทหาร          ไดรับการยกเวน 
4. วุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครสอบและตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบคัดเลือก คือ  
    ไดรับปริญญา………………………สาขา/วิชาเอก……….……………...โดยไดรับอนุมัติจากสถาบันการ    
     ศึกษาชื่อ......................................เมื่อวันที่......เดือน.....................พ.ศ.................(ภายในวันปดรับสมัคร) 
    ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม........................................ 
ท่ีอยูปจจุบัน (ท่ีติดตอสะดวก) 
บานเลขที่.................ถนน/ซอย..................................... 
ตําบล/แขวง................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................... 
จังหวดั.............................รหัสไปรษณีย....................... 
โทรศัพท..................................มือถือ........................... 
E-mail………………………………………………... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 
บานเลขที่.................ถนน/ซอย..................................... 
ตําบล/แขวง................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................... 
จังหวดั.............................รหัสไปรษณีย....................... 
โทรศัพท..................................มือถือ........................... 
 

          

1.ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือของตนเองและลงลายมือชื่อ  
   ตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 
2. กอนยื่นใบสมัคร จะตองตรวจสอบหลักฐานตางๆ ใหครบถวนและถูกตอง 

1. ขอมูลบุคคล 

รูปถาย
ขนาด  
1 นิ้ว 
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ตั้งแต พ.ศ.- ถึง 
วุฒิการศึกษาตัง้แต
ระดับประถม ถึง
คุณวุฒิสูงสุด 

โปรแกรมวิชา/
สาขาวิชา/
วิชาเอก 

สถานศึกษา เปอรเซ็นต/ 
เกรดเฉลี่ย หมายเหต ุ

      
      
      
      
      
      
 
 
 
ระยะเวลาการฝกอบรม 

วัน/เดือน/ป 
หลักสูตร จัดโดย 

   
   
   
   
 
 
 

ภาษา ระดับดีมาก ระดับด ี ระดับพอใช ไมรู หมายเหต ุ
ภาษาทองถ่ิน 
(3 จังหวัดภาคใต) 

     

ภาษาอังกฤษ      
      
      
 
 

2.  ประวัติการศึกษา

3.  ประวัติการฝกอบรม/สัมมานา/ดงูาน 

4.  ความรูความสามารถภาษาทองถิ่น (3 จังหวัดภาคใต) และภาษาตางประเทศ 
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ตั้งแต วนั/เดือน/ป   
ถึง วัน/เดือน/ป บริษัท/หนวยงาน ตําแหนง อัตราเงินเดือน เหตุที่ออก 

     
     
     
     
     
     
 
 
 
            ขาพเจา ไดแนบหลักฐานตางๆ ซ่ึงไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัครรวม
...................ฉบับ คือ 
     (    ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ   จํานวน 3  ฉบับ     
     (    ) สําเนาปริญญาบัตร /ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  จํานวน  2  ฉบับ 
 (    ) รูปถายขนาด 1 นิว้  จํานวน  3  รูป 
 (    ) เอกสารการเปลี่ยนชื่อตวั /ช่ือสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือช่ือสุกล) 
 (     ) ใบรับรองแพทย 
     (    ) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา  (กรณีเปนขาราชการ หรือพนกังานสวนทองถ่ิน)       
     (    ) สําเนาหลักฐานอื่นๆ คือ............................ 
     (หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆ ไมครบถวน หรือไมถูกตองตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวา
ขาพเจาไมมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในครัง้นี้) 
  ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีส่มัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  
     ลงชื่อ............................................................................ผูสมัคร 
      (...................................................................) 
    ยื่นใบสมัครวนัที่..................เดือน...................................พ.ศ.......................... 

(    ) หลักฐานครบถวน      
(     ) หลักฐานไมครบ คือ...................................................................... 
(     ) ไดรับเงินคาธรรมเนียมการสอบจํานวน........................บาท ไวแลว  
          ตามใบรับเงิน เลขที่......................ลงวันที่....................................... 
 

      ลายมือช่ือ.......................................................เจาหนาที่รับสมัคร 
                       ................/........................./................ 

  (    )มีคุณสมบัติครบถวน  
  (    ) คุณสมบัติไมถูกตองเนื่องจาก.................................. 
.............................................................................................. 
 
ลายมือช่ือ......................................ทองถิ่นจังหวัด .................   
                 ................/........................./............... 

5.  ประสบการณการทํางาน (เรียงจากปจจบุัน  ไปอดีต) 

6.  เอกสารและหลักฐานที่ยื่น 



 
หนังสือรับรองจากผูบงัคับบัญชาผูมีอํานาจในการบรรจุและแตงตัง้ 

 
         เขียนที.่........................................................ 
       วันที.่..............เดือน.......................................พ.ศ. ................ 
 
  ขาพเจา.................................................................ตําแหนง ................................................................ 
ระดับ........สังกัด (กรม/อปท.).........................................................................กระทรวง/จังหวัด........................... 
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง อนุญาตให.........................................................................................................
ซ่ึงเปน  (     ) พนักงานสวนตําบล    (     ) พนักงานเทศบาล     (    ) ขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด 
 (    ) พนกังานเมืองพัทยา   (    ) ขาราชการพลเรือน    (    ) ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินประเภทอื่น..............  
 ตําแหนง.....................................................................................ระดับ........... อัตราเงินเดือน.........................บาท   
สังกัด (กรม/อปท.)...........................................................................กระทรวง/จังหวัด............................................ 
สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อ
บรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงบริหาร ในตําแหนง................................................. 
.........................................................................................ได 
 
     ลงชื่อ.................................................................................. 
      (........................................................................) 
     ตําแหนง ........................................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ 
(1) ผูอนุญาตจะตองเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูมีอํานาจ 
      ส่ังบรรจุและแตงตั้งแทนไดเทานั้น 
      - กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินไดแกนายก อบต.  นายกเทศมนตรี  นายก อบจ. ที่ผูสมัครสังกัดอยู  
         เวนแตกรณีไมมีนายกฯ ใหหมายรวมถึงผูปฏิบัติราชการแทนนายกฯ 
      - กรณีขาราชการพลเรือนหรือขาราชการประเภทอื่นใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขาราชการประเภทนั้น 
(2) ในกรณีทีห่นังสือรับรองไมถูกตอง หรือผูสมัครสอบไมไดยืน่หนงัสือรับรองพรอมกับใบสมัครสอบจะไมม ี
       สิทธิเขาสอบคัดเลือกฯ   

 
 
 
 

 
 



 
ขั้นตอนการดาํเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานผูบริหาร 

ของสํานักงานทองถิ่นจังหวดั 
******************************************************* 

 
ขั้นตอน แนวทางปฏิบตั ิ วันดําเนินการ จํานวนวัน 

1. การรับสมัครสอบคัดเลือก      1.1 กอนวันรับสมัคร 
         1) ควรเตรียมวัสดุอุปกรณและเอกสารตางๆ 
ที่จําเปนตองใช  ดังนี ้

1.1) ใบสมัครสอบ (ผูสมัครสอบอาจนํามา
จาก Internet  ก็ได) 

1.2)  ตัวอยางหนังสือรับรองจาก
ผูบังคับบัญชา  

1.3)  ปายประกาศรายละเอียดตางๆ ที่ ควร 
แจงใหผูสมัครทราบลวงหนา เชน เอกสาร
ประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หรือสถานที่รับ
สมัครสอบ เปนตน 
       2) ในการรับสมัครสอบคัดเลือก ถาคาดวาจะมี
ผูมาสมัครคัดเลือกเปนจํานวนมาก ควรจะ
ดําเนินการ ดังนี้ 
              2.1) มอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ในการรับสมัครเปนรายตําแหนงเพื่อปองกันการ
สับสน หรือผิดพลาดในการรับสมัคร โดยให
ประธาน ก.อบต.จังหวัด เปนผูออกคําสั่ง  
             2.2) จดัใหมีสถานทีรั่บสมัครโดยเฉพาะ 
และมีที่ติดประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร แผนผัง
แสดงขั้นตอนในการยื่นใบสมัคร ฯลฯ  
            2.3) จดัใหมีเจาหนาที่คอยตอบปญหาตางๆ 
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก  
     1.2 วันรับสมัครสอบ 
      1) เมื่อผูสมัครยื่นใบสมคัรพรอมหลักฐาน
เอกสาร และหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา
(กรณีเปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน) 
เจาหนาที่ผูรับสมัครตองตรวจดูวาผูสมัครกรอกใบ
สมัครถูกตองและครบถวนหรือไม 

17 - 20  เม.ย.  50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 เม.ย. – 15 พ.ค. 50 

4  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 วัน 
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ขั้นตอน แนวทางปฏิบตั ิ วันดําเนินการ จํานวนวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การตรวจคณุสมบัติของ
ผูสมัครสอบ 

      2) เอกสารและหลักฐานที่ยื่นสมัครจะตอง
ถูกตองและครบถวนตามที่กาํหนดในประกาศรับ
สมัคร โดยจะตองไมมีรอยขีด  ลบ  ขูด  ฆาใดๆ   
ทั้งสิ้น ในกรณีที่สงสัยตองใหผูสมัครนําเอกสาร
ตนฉบับมาแสดงดวย  
      3) เมื่อผูสมัครไดชําระคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว ใหออกเลข
ประจําตัวสอบ ในใบสมัครฯ และบัตรประจําตัว
สอบ โดยแยกเปนแตละตําแหนง (การออกเลข
ประจําตัวสอบใหดําเนินการตามขอแนะนําการ
กําหนดเลขประจําตวัสอบ)  
 

     2.1 ตรวจคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1) แตงตัง้เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครในแตละตําแหนง 
          2) การตรวจสอบ  ผูสมัครสอบคัดเลือก
จะตองเปนผูมคีุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไว
ในประกาศรับสมัครฯ โดยตรวจสอบจากสาํเนา
ปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษาที่ผูสมัคร
รับรองสําเนาถูกตอง 
         3) กรณถีาไมชัดเจนหรือมีขอสงสัยประการ
ใด จะตองใหผูสมัครนําเอกสาร หลักฐานที่ชัดเจน
มายื่นใหม สําหรับเอกสารหรือหลักฐานทีใ่ชถาย 
สําเนาจะตองใหผูสมัครรับรองความถูกตองของ
เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว โดยลงชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองไวทุกฉบับ (ทุกหนาทกุแผน) ดวย 
         4) กรณคีุณสมบัติไมถูกตองหรือไมครบถวน
ใหรายงานทองถ่ินจังหวดัเพือ่พิจารณาและทํา
ความเหน็ 
          5) รายงานจํานวนผูสมัครในแตละตําแหนง
ตามแบบรายงานโทรสารหมายเลข 0-2241-9000 
ตอ 3331 หรือ 0-2241-5637 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 เม.ย. – 18 พ.ค. 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         16  พ.ค. 50 
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ขั้นตอน แนวทางปฏิบตั ิ วันดําเนินการ จํานวนวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. การประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการคัดเลือกและ
วัน เวลา สถานที่ดําเนินการ
คัดเลือก 

       6) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด นําบัญชรีายช่ือ
ผูสมัครสอบคัดเลือก (โดยใหบันทึกในแผน  CD 

หรือแผนดิสกเก็ต)  พรอมใบสมัครสอบ และ
หลักฐานเอกสารตางๆ  คาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบคัดเลือกสงใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกดวย
ตนเองที่ฝายเลขานุการ ก.อบต. ภายในวันที ่21 
พฤษภาคม 2550 
     
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกและวันเวลา สถานที่สอบ
คัดเลือกประมาณวนัที่  30  พฤษภาคม  2550 

21 พ.ค. 50 
 
 
 
 
 
 
 

30  พ.ค. 50 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอแนะนําการกําหนดเลขประจําตัวสอบ 
 

เลขประจําตัวสอบ  จะมีทั้งหมด  8 หลัก  
    

 หลักที่ 1 – 2   เปนรหัสจังหวัด    โดย กําหนด ดังนี้ 
 

รหัส  รหัส  รหัส  รหัส  
01 กระบี่ 21 นครศรีธรรมราช 41 มหาสารคาม 61 สระแกว 
02 กาญจนบุรี 22 นครสวรรค 42 มุกดาหาร 62 สระบุรี 
03 กาฬสนิธุ 23 นนทบุรี 43 แมฮองสอน 63 สิงหบุรี 
04 กําแพงเพชร 24 นราธวิาส 44 ยโสธร 64 สุโขทัย 
05 ขอนแกน 25 นาน 45 ยะลา 65 สุพรรณบุรี 
06 จันทบุรี 26 บุรีรัมย 46 รอยเอ็ด 66 สุราษฎรธาน ี
07 ฉะเชิงเทรา 27 ปทุมธาน ี 47 ระนอง 67 สุรินทร 
08 ชลบุรี 28 ประจวบคีรีขันธ 48 ระยอง 68 หนองคาย 
09 ชัยนาท 29 ปราจีนบุรี 49 ราชบุรี 69 หนองบัวลาํภู 
10 ชัยภูมิ 30 ปตตาน ี 50 ลพบุรี 70 อางทอง 
11 ชุมพร 31 พระนครศรีอยธุยา 51 ลําปาง 71 อํานาจเจริญ 
12 เชียงราย 32 พะเยา 52 ลําพนู 72 อุดรธาน ี
13 เชียงใหม 33 พังงา 53 เลย 73 อุตรดิตถ 
14 ตรัง 34 พัทลงุ 54 ศรีสะเกษ 74 อุทัยธาน ี
15 ตราด 35 พิจิตร 55 สกลนคร 75 อุบลราชธาน ี
16 ตาก 36 พิษณุโลก 56 สงขลา   
17 นครนายก 37 เพชรบุรี 57 สตูล   
18 นครปฐม 38 เพชรบูรณ 58 สมุทรปราการ   
19 นครพนม 39 แพร 59 สมุทรสงคราม   
20 นครราชสีมา 40 ภูเก็ต 60 สมุทรสาคร   

   
 
    เชน  สมัครสอบท่ีจังหวัดกาฬสินธุ  เลขประจําตัวจะเปน 
 
 
 

หลักท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 
        

หลักท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 
 0 3 - - - - - - 



 
 
 
 
 

 หลักที่ 3  เปน  รหัส ตําแหนงที่สมัครสอบ   โดยกําหนด  ดังนี้ 
 

รหัส ตําแหนงท่ีสมัครสอบ 
1 ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 3 – 6 (ปลัด อบต. ระดับ 3 - 6) 
2 ตําแหนงนักบริหารงานชาง ระดับ 3 – 6 (หัวหนาสวนโยธา ระดับ 3 – 6) 
3 ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง ระดับ 3 – 6 (หัวหนาสวนการคลัง ระดับ 3 – 6) 

   

                 เชน   ผูสมัครสอบที่จังหวัดกาฬสินธุ   ในตําแหนงนักบริหารงานชาง ระดับ 3 – 6 (หัวหนาสวนโยธา   
                          ระดับ 3 – 6)   
                          เลขประจําตวัจะเปน 
     

 
 หลักที่  4 – 8  เปน  เลขลําดับที่ของผูสมัครในตําแหนงนั้น 

                  โดยการกําหนดเลขลําดับที่ใหกําหนดเรียงตามลําดับการสมัครสอบคัดเลือก ในแตละ
ตําแหนงแยกจากกัน 

                    เชน  ผูสมัครสอบท่ีจังหวัดกาฬสินธุ  ในตาํแหนงนักบรหิารงานชาง ระดับ 3 – 6 (หัวหนาสวนโยธา   
                          ระดับ 3 – 6)  โดยมาสมัครเปนลําดับท่ี 12 ของตาํแหนงนักบริหารงานชาง  

 
 
        เลขประจําตัวจะเปน 
 
 
 

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

 

หลักท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 
 0 3 2 - - - - - 

หลักท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 
 0 3 2 0 0 0 1 2 



 

 
 
                                            บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกกรณีพิเศษฯ สถ. 
                                                   จังหวัดที่สมัครสอบ........................................................ 
                                                   เลขประจําตัวสอบ 
                                                   ตําแหนง.......................................(..................................) 
                                                   ชื่อ...............................................สกุล............................. 
 
 

          ................................                                  
         (................................)                                               ......................................... 
       ลายมือชื่อผูสมัครสอบ                                                    เจาหนาที่ออกบัตร                

 
                                        (สําหรับเจาหนาที)่ 
 

   บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกกรณีพิเศษฯ สถ. 
    จังหวัดที่สมัครสอบ....................................................... 
    เลขประจําตัวสอบ 
    ตําแหนง..................................(........................................) 
    ชื่อ...............................................สกุล............................. 
 
 

                                                                                                       ................................. 
           .........................................                                                  (................................)  
               เจาหนาที่ออกบัตร                                                       ลายมือชื่อผูสมัครสอบ  

 ตองแสดงบัตรนี้คูกับบัตรประจําตัวประชาชน ตอเจาหนาที่เมื่อเขาสอบคัดเลือก   
 หรือติดตอเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก โปรดอานขอปฏิบัติดานหลัง 

        

ติดรูปถาย 
ขนาด 
1 นิ้ว 

(ถายไวไมเกิน 1 ป) 
        

ติดรูปถาย 
ขนาด 
1 นิ้ว 

(ถายไวไมเกิน 1 ป) 

  

ขอปฏิบัติ 
 

      1. ตองแสดงบัตรประจําตัวสอบนี้ คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน เมื่อเขาสอบคัดเลือก  
  หรือติดตอเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หากไมมีทั้งสองบัตรแสดงคูกันอาจไมไดรับอนุญาต 
  ใหเขาสอบ 
       2. ผูกระทําการทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษปรับตก และถือเปนผูขาดคุณสมบัติ 
  ที่จะเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล และ 
  พนักงานสวนตําบล ตามขอ 1 (14) แหงประกาศ ก.จ. ประกาศ ก.ท. และประกาศ ก.อบต. 
  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการ 
  องคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล และพนักงานสวนตําบล  

(ตัวอยาง)  ดานหนาบัตรประจําตัวสอบ 

ดานหลังบัตรประจําตัวสอบ 
  

รหัสจังหวัด รหัสตําแหนงที่สมัครสอบ ลําดับที่สมัคร 



 
แบบรายงานจาํนวนผูสมัครสอบคัดเลือกกรณีพิเศษ เพื่อบรรจุแตงตัง้บคุคล  

เปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงบริหาร ฯ 
 

จังหวัด........................................................................... 
************************************************************************************** 

 
เรียน  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
  ตามที่ใหสํานกังานทองถ่ินจงัหวัด.......................................................ดําเนนิการรับสมัคร
สอบคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ตาํแหนงบรหิาร  เฉพาะองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา(เฉพาะอําเภอนาทวี อําเภอจะนะ 
อําเภอเทพา  อําเภอสะบายอย)  ระหวางวันที่ 2 – 27 เมษายน 2550  นั้น  บัดนี้ การรบัสมัครไดส้ินสุดลงแลว  
จึงขอรายงานจํานวนผูสมัครฯ ดังนี้   
 
 

ท่ี ตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน หมายเหตุ 
1 นักบริหารงาน อบต. ระดับ 3 – 6 (ปลัด อบต. ระดับ 3 – 6)   
2 นักบริหารงานชาง ระดับ 3 – 6 (หัวหนาสวนโยธา ระดับ 3 – 6)   
3 นักบริหารงานการคลัง ระดับ 3 – 6 (หัวหนาสวนการคลงั ระดับ 3 – 6)   

 รวมผูสมัครท้ังหมด   
 

 
 
                                                             ลงชื่อ...........................................................................  
              (.................................................................) 
     ทองถ่ินจังหวดั................................................................... 
 

 
 
 
***หมายเหตุ  ใหรายงานในวนัท่ี  30 เมษายน  2550 
               ทางโทรสารหมายเลข   0-2241-9000 ตอ 3331  
                                                หรือ   0-2241-5637   

 


