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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 10300 

 

           22    สิงหาคม  2548 
 

เร่ือง   การสอบคัดเลือกพนกังานสวนตําบล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  
 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวัด  
 

ส่ิงที่สงมาดวย    1. ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ     จํานวน  1  ชุด 
  2. ขั้นตอนการดําเนินการรับสมัครฯ       จํานวน  1  ชุด 
  3. แบบรายงานรายชื่อผูสมัครสอบคัดเลือกฯ   จํานวน  1  ฉบบั 
 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จะดาํเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตําแหนง 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 6)  หวัหนาสํานกังานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)  หัวหนาสวนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6)
หัวหนาสวนโยธา (นักบรหิารงานชาง ระดบั 6) โดยผูสมัครจะตองดํารงตําแหนง พนกังานสวนตําบล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานเมืองพัทยา  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานสวนทองถ่ินอื่น  ขาราชการพลเรือน 
หรือขาราชการประเภทอื่น ในระดับ 6 หรือไมต่ํากวาระดับ 6 และมีคณุสมบัติตรงกบัมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่
สมัครสอบและตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  และสามารถยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกพรอมเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ดวยตนเอง  ณ  สํานักงานทองถ่ินจังหวัดทกุจังหวดั ระหวางวนัที่ 19  กันยายน  -  14  ตุลาคม  2548   
 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนไป 
ดวยความเรยีบรอย จึงขอไดโปรดดําเนนิการ  ดังนี ้
  1. ประชาสัมพันธใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานเทศบาล  ขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวดั พนกังานสวนทองถ่ินอื่น  ขาราชการพลเรือน และขาราชการประเภทอื่น  ในเขตจังหวัดทราบ และให
สํานักงานทองถ่ินจังหวดัพิจารณาดําเนนิการรับสมัครใหเปนไปตามขั้นตอนการดําเนนิการรับสมัครสอบคัดเลือก 
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2  
  2. แจงรายชื่อผูสมัครในแตละตําแหนง ตามแบบรายงานที่จัดสงมาพรอมนี้ ใหกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9000 ตอ 3331 หรือ 0-2241-5637 ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
 
 

/3. ใหรวบรวม..... 
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  3. ใหรวบรวมใบสมัคร หลักฐานการสมัครและเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ สง  ณ  สํานัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2548  
  สําหรับวัน  เวลา และสถานที่สอบจะแจงตามมาภายหลัง 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
  

ขอแสดงความนับถือ 

                     
(นายสาโรช   คัชมาตย) 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน                                 
สวนมาตรฐานทั่วไปการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
กลุมมาตรฐานคุณวุฒแิละคณุสมบัติเฉพาะตําแหนง 
โทร. 0-2241 –9000 ตอ 3331  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงสายงานผูบริหาร 
เร่ือง   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  พนักงานเทศบาล  พนักงานเมืองพทัยา   

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั  พนักงานสวนทองถ่ินอื่น  ขาราชการพลเรือน และขาราชการประเภทอืน่ 
เพื่อรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนกังานสวนตําบล   ตําแหนงสายงานผูบริหาร 

……………………………………….. 
 

 ดวยคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติให กรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ิน (สถ.)  ดําเนินการสอบคัดเลือกพนกังานสวนตําบล  พนักงานเทศบาล  พนักงานเมืองพัทยา  ขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานสวนทองถ่ินอื่น  ขาราชการพลเรือน และขาราชการประเภทอื่น เพื่อรับ
โอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล   ตําแหนงสายงานผูบริหาร 
 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วางในองคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2548  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  ดังนี ้
 

 1.  ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
1.1  นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 6 (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

ระดับ 6 และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 6) 
  1.2 นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หวัหนาสํานักงานปลัด ระดับ 6  และหวัหนาฝายระดับ 6) 
  1.3 นักบริหารงานชาง ระดับ 6 (หัวหนาสวนโยธา ระดับ 6 และหวัหนาฝาย ระดับ 6) 
  1.4 นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 (หัวหนาสวนการคลัง ระดับ 6 และหวัหนาฝายระดบั 6) 
 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก    
  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคณุสมบัติตอไปนี้ครบถวน ในวันรับสมัคร  
  2.1 ผูสมัครสอบตองเปนพนกังานสวนตําบล  พนักงานเทศบาล  พนักงานเมืองพัทยา   
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั  พนักงานสวนทองถ่ินอื่น  ขาราชการพลเรือน หรือขาราชการประเภทอืน่ 
ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทา โดยในวันรับสมัครตองไดรับเงินเดอืนไมต่ํากวา 11,460 บาท 
(เงินเดือนขั้นต่ําของระดับ 6)  
  2.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ  1 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคณุสมบัติ
และลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ดังตอไปนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไมต่าํกวาสิบแปดปบริบูรณ 
 

/(3)เปนผูเล่ือมใส......... 
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   (3)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
   (4) ไมเปนผูดาํรงตําแหนงขาราชการการเมือง 
   (5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต 
ฟนเฟอนไมสมประกอบหรอืเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
   (6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น 
   (7) ไมเปนผูบกพรองในศิลธรรมอันดี 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   
  2.3 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดงันี้  
  (1) ตําแหนงนกับริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 6 (ปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบล ระดับ 6 และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 6) ตองไดรับปริญญาตรี หรือเทียบได 
ไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย 
  (2) ตําแหนงนกับริหารงานทัว่ไป ระดับ 6 (หัวหนาสํานักงานปลัด ระดบั 6  และหวัหนา
ฝายระดับ 6) ตองไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้โดยจะตองเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  ไดแก  งานธุรการ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน   
งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  
งานการเงินและบัญชี  งานพสัดุ  งานจัดพมิพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมขอมูล
สถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชมุ  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม   
งานทํารายงานการประชุมและรายงานอืน่  ๆ  งานติดตอกบัหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  งานติดตามผลงาน 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

/(3) ตําแหนง......... 
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   (3) ตําแหนงนกับริหารงานชาง ระดับ 6 (หวัหนาสวนโยธา ระดับ 6 และหวัหนาฝาย 
ระดับ 6) ตองไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรม
สุขาภิบาล  วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  วิศวกรรมกอสราง สถาปตยกรรม   
ผังเมือง  กอสราง  การจัดการงานกอสราง โดยจะตองเคยปฏิบัติงานที่เกีย่วกับงานชางหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ 
ไดแก  งานออกแบบกอสราง  งานโยธา  การวางโครงการสํารวจวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ   
วางผังหลัก  ออกแบบสถาปตยกรรม  ออกแบบงานดานวศิวกรรมตาง ๆ  การเขียนแบบรูปรายการกอสราง   
การประมาณราคา  ควบคุมการกอสราง  ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ  ตรวจแบบกอสรางดานชางโยธาและอาคาร  
การควบคุมงานโยธา  เชน  สะพาน  ถนน  ทอระบายน้ํา  ทางเทา  คลอง  อาคาร  และสิ่งกอสรางอื่น ๆ  ควบคุม
ตรวจสอบซอมแซมไฟฟา  สวนสาธารณะ  ควบคุมการใชบํารุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ  เครือ่งมือ  
เครื่องใชของหนวยงาน  กรรมการควบคุมการกอสราง  นายตรวจปองกันอัคคีภยั  มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
        (4) ตําแหนงนกับริหารงานการคลัง ระดับ 6 (หัวหนาสวนการคลัง ระดับ 6 และ 
หัวหนาฝาย ระดับ 6) ตองไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร  
บริหารการคลัง  การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและ 
การจัดการทัว่ไป ตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต)  โดยจะตองเคยปฏิบัติงานที่เกีย่วกับ 
งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  การพสัดุ  การจัดเกบ็รายได งานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ 
ไดแก  งานจดัการเงินกู  งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเกี่ยวกับการเบิกจาย  งานรับรองสิทธิ  การเบิกเงิน
งบประมาณ  การเบิกจายการเก็บรักษาทรพัยสินที่มีคาและหลักฐานแทนตัวเงนิ  การตรวจสอบรายงานการเงนิ
ตาง ๆ  การรายงานการเงนิและบัญชีตาง ๆ  การเบิกจายวสัดุครุภัณฑ  การจัดซื้อ  การจาง  มาแลวไมนอยกวา  
1 ป 
 

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

3. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
  3.1  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
   ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยืน่ใบสมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานทองถ่ินจังหวัด
(ศาลากลางจังหวัด) ทุกจังหวัด  ตั้งแตวนัที่  19  กันยายน  2548  ถึงวนัที่  14  ตุลาคม  2548 ในวนัราชการ  
ภาคเชาเวลา  09.00  - 12.00 น.  ภาคบายเวลา  13.00 – 16.00 น. 
  3.2  คาธรรมเนียมสอบ 
    ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครในอัตรา 200  บาท  
(เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให ไมวากรณใีดๆ)  

/ 3.3 ตําแหนง..... 
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  3.3  ตําแหนงที่สมัครคัดเลือก   
   ผูสมัครสอบ มีสิทธิเลือกสมัครสอบคัดเลือกไดเพยีงตําแหนงเดียว หากภายหลัง 
ปรากฏวาผูสมัครสอบยื่นใบสมัครสอบไวหลายตําแหนง  จะพิจารณาใหมีสิทธิเขาสอบไดในตําแหนงที่ได
สมัครไวกอนแลวเพยีงตําแหนงเดยีวเทานั้น 
 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัครสอบ 
  ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกฯ  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาทีรั่บสมัครสอบคัดเลือก 
พรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ  
ดังตอไปนี ้
  4.1  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  (บัตรประจําตวัขาราชการ)  จํานวน  3  ฉบับ  
พรอมรับรองสําเนาทุกฉบับ  (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
  4.2  สําเนาบัตรประวัติการรบัราชการของผูสมัครสอบคัดเลือก  พรอมรับรองสําเนาทุกหนา 
จํานวน  1  ชุด 
  4.3  สําเนาปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษา ทีแ่สดงวาเปนผูมวีุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงที่สมคัรสอบ จํานวน  2  ฉบับ ทั้งนี้  ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมอํีานาจอนุมัตภิายในวันปดรับสมัครสอบ 
  4.4  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ช่ือ/นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ/นามสกุล ในหลักฐานการสมคัรสอบไมตรงกัน) อยางละ  1  ฉบับ 
  4.5 หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินผูสมัครสอบ  อนุญาตใหสมคัรสอบ
คัดเลือกได   
 ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทกุฉบับ  ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา สําเนาถูกตองและลงชื่อ
กํากับไวดวย 
 

 5.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตองครบถวนในกรณีทีม่ีการ
ผิดพลาดอันเกดิจากผูสมัครสอบคัดเลือก กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อาจไมรับสมัครสอบคัดเลือก  และ
หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคณุสมบัติดังกลาวไมครบถวน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก
จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไมมีสิทธิไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงใด ๆ 
 
 

/ 6. การประกาศ.......... 
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 6.  การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขาสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก  เลขหมายประจําตัว
ผูสมัครสอบคัดเลือก  วนั  เวลา สถานที่สอบและระเบยีบเกี่ยวกับการสอบ ในวนัที่ 18  พฤศจิกายน  2548  ณ  
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และทางเว็ปไซดของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  www.thailocaladmin.go.th    หากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินตรวจพบใน
ภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด  หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ จะตดัสิทธิ์ผูนั้น 
มิใหเขาสอบคัดเลือก  หรือพจิารณาไมใหผานการสอบคัดเลือก  หรือถอนรายช่ือผูนัน้ออกจากบัญชีรายช่ือ
ผูสอบคัดเลือกได และหากพบวาเปนการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะรายงานตนสังกัดของผูนั้นเพื่อใหพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยตอไป 
 

 7.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกแบงออกเปน  2  ภาค โดยมีคะแนนรวม 200 คะแนน  
ไดแก 
  ก. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง คะแนนเต็ม  150  คะแนน  
  ข. ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง (สัมภาษณ)  คะแนนเต็ม  50  คะแนน  
  สําหรับรายละเอียดภาค ก. และภาค ข. จะแจงใหทราบพรอมกับการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบคัดเลือก 
  ทั้งนี้  ผูสมัครสอบจะตองสอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(ภาค ก.) ตามเกณฑการตัดสนิกอน จึงจะมสิีทธิเขาสอบในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

 8.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่จะถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในแตละภาคตามหลกัสูตร
ไมต่ํากวารอยละ 60 
 

 9.  การขึ้นบัญชีผูสอบคดัเลือกได 
  ผูที่ผานการสอบคัดเลือกโดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จะไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบ
คัดเลือกได และจะเรียงลําดับตามเลขประจาํตัวผูสมัครสอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกสามารถ
กําหนดระยะเวลาขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันขึน้บัญช ีแตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันนี้
อีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดคร้ังนี้เปนอันยกเลิก 
 
 
 

/ 10. การบรรจุ.......... 
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 10.  การบรรจุและแตงตัง้ 
    10.1 ผูสอบคัดเลือกไดในตาํแหนงใด จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตอเมื่อองคการบริหาร
สวนตําบลที่มีพนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานผูบริหารในตําแหนงนั้นวาง และขอใชบัญชีโดยระบุช่ือ 
ผูสอบคัดเลือกได  โดยองคการบริหารสวนตําบลที่ขอใชบัญชีจะเปนหนวยงานดําเนนิการรับโอนและแตงตั้ง 
ในตําแหนงทีส่อบคัดเลือกได 
    10.2 ผูสอบคัดเลือกไดเมื่อไดรับการบรรจุและแตงตั้งในองคการบริหารสวนตําบลใด 
จะตองดํารงตาํแหนงและปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบลนัน้ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป จึงจะ
สามารถเสนอขอโอนได เวนแตเปนกรณขีัดแยงตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  
กําหนดไว  

 
ประกาศ  ณ  วนัที่      19      สิงหาคม   2548 

                                                                               

                                                                                 
(นายสาโรช  คัชมาตย) 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



จังหวัด..................................................                  
ลําดับที่สมัครสอบคัดเลือก.................. 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วางในองคการบริหารสวนตําบล 
ตําแหนง..............................................................     

 

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูบริหาร  
ขององคการบริหารสวนตําบล จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. ช่ือ....................................................................................สกุล............................................................................................... 
2. วัน เดือน ปเกิด..................................................................................อายุปจจุบัน.......................ป...............................เดือน 
3. ปจจุบันเปน  (     ) พนักงานสวนตําบล    (     ) พนักงานเทศบาล    (    ) ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
     (    ) พนักงานเมืองพัทยา   (    ) ขาราชการพลเรือน    (    ) ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น.................................  
      ตําแหนง..............................................................................................ระดับ.............. อัตราเงินเดือน...............................บาท   
      สถานที่ทํางาน.................................................................................................กอง/สํานัก......................................................... 
4. วุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครสอบและตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบคัดเลือก คือ  
      ไดรับปริญญา……………………………………………สาขา/วิชาเอก……….……………..………...โดยไดรับอนุมัติจาก 
       สถาบันการศึกษาชื่อ..............................................เมื่อวันที่.........เดือน........................พ.ศ.................(ภายในวันปดรับสมัคร) 
5. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับคือ.......................................................................................................................................... 
6. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่..................................ออกใหโดย...................................................................................... 
    วันออกบัตร.........................................................................บัตรหมดอายุ................................................................................... 
7. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่...................หมูที่...............ตรอก/ซอย...............................................ถนน.............................................. 
     ตําบล/แขวง.......................................................................อําเภอ/เขต.......................................................................................... 
     จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย.................................โทร........................................................ 
8. ขอสมัครสอบคัดเลือกในตําแหนง…………................................................................................................................................ 
9. ไดแนบหลักฐานตางๆ ซึ่งไดลงช่ีอรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัครรวม...................ฉบับ คือ 
     (    ) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  (บัตรประจําตัวขาราชการ) จํานวน 3  ฉบับ     
     (     ) สําเนาบัตรประวัติการรับราชการ จํานวน  1  ชุด    (    ) สําเนาปริญญาบัตร /ใบแสดงผลการศึกษา  จํานวน  2  ฉบับ 
     (    ) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง     (    ) สําเนาหลักฐานอื่นๆ คือ............................ 
     (หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆ ไมครบถวน หรือไมถูกตองตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิ
สมัครสอบคัดเลอืกในครั้งนี้) 
  ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
     ลงช่ือ............................................................................ผูสมัคร 
      (...................................................................) 
    ยื่นใบสมัครวันที่..................เดือน...................................พ.ศ.......................... 

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

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

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

1.ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวย 
   ลายมือของตนเองและลงลายมือชื่อ  
   ตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 
2. กอนยื่นใบสมัคร จะตองตรวจสอบ
หลักฐานตางๆ ใหครบถวนและถูกตอง 



 
หนังสือรับรองจากผูบงัคับบัญชาผูมีอํานาจในการบรรจุและแตงตัง้ 

 
         เขียนที.่........................................................ 
       วันที.่..............เดือน.......................................พ.ศ. ................ 
 
  ขาพเจา.................................................................ตําแหนง ................................................................ 
ระดับ........สังกัด (กรม/อบต./เทศบาล/อบจ.)...................................................กระทรวง/จังหวดั........................... 
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง อนุญาตให.........................................................................................................
ซ่ึงเปน  (     ) พนักงานสวนตําบล    (     ) พนักงานเทศบาล     (    ) ขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด 
 (    ) พนกังานเมืองพัทยา   (    ) ขาราชการพลเรือน    (    ) ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินประเภทอื่น..............  
 ตําแหนง.....................................................................................ระดับ........... อัตราเงินเดือน.........................บาท   
สังกัด (กรม/อบต./เทศบาล/อบจ.)...................................................กระทรวง/จังหวัด............................................ 
สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  พนักงานเทศบาล  พนักงานเมืองพทัยา  ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ขาราชการพลเรือน  พนกังานสวนทองถ่ินอื่น และขาราชการประเภทอื่น เพื่อรับโอนมา
บรรจุและแตงตั้งเปนพนกังานสวนตําบล   ตําแหนงสายงานผูบริหาร 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 
1.2)  หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา 
1.3)  ปายประกาศรายละเอียดตางๆ ที่ ควร 

แจงใหผูสมัครทราบลวงหนา เชน กําหนดวนัที่
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก เปนตน 
       2) ในการรับสมัครสอบคัดเลือก ถาคาดวาจะมี
ผูมาสมัครคัดเลือกเปนจํานวนมาก ควรจะ
ดําเนินการ ดังนี้ 
              2.1) มอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ในการรับสมคัรเปนรายตําแหนงเพื่อปองกันการ
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(ผูมี
อํานาจในการบรรจุและแตงตั้ง) เจาหนาทีผู่รับ
สมัครตองตรวจดูวาผูสมัครกรอกใบสมัครถูกตอง
และครบถวนหรือไม 
 

12 - 16  ก.ย.  48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19  ก.ย. -  14  ต.ค.  48 

5  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 วัน 

 
 

 
 
 



- 2 - 
 

ขั้นตอน แนวทางปฏิบตั ิ วันดําเนินการ จํานวนวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การตรวจคุณสมบัติของ
ผูสมัครสอบ 

      2) เอกสารและหลักฐานที่ยื่นสมัครจะตอง
ถูกตองและครบถวนตามที่กาํหนดในประกาศรับ
สมัคร โดยจะตองไมมีรอยขีด  ลบ  ขูด  ฆาใดๆ   
ทั้งสิ้น ในกรณีที่สงสัยตองใหผูสมัครนําเอกสาร
ตนฉบับมาแสดงดวย  
      3) เมื่อผูสมัครไดชําระคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว ใหออกเลขลําดับ
ที่สมัครเขารับการคัดเลือก (ในใบสมัครฯ)โดยแยก
เปนแตละตาํแหนง 
       4) สรุปการรับสมัครในแตละวนัโดยแยกเปน
รายตําแหนง ตามแบบรายงานรายชื่อผูสมัคร 
       5) รายงานรายชื่อผูสมัครในแตละตําแหนง 
ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9000 ตอ 3331 หรือ 
0-2241-5637 
 

     2.1 ตรวจคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1) แตงตัง้เจาหนาทีต่รวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครในแตละตําแหนง 
          2) การตรวจสอบ  ผูสมัครสอบคัดเลือก
จะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไว
ในประกาศรับสมัครฯ โดยสามารถตรวจสอบได
จากสําเนาบัตรประวัติการรบัราชการของผูสมัคร
สอบคัดเลือก  และสําเนาปรญิญาบัตร หรือใบ
แสดงผลการศึกษาที่ผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง 
         3) กรณถีาไมชัดเจนหรือมีขอสงสัยประการ
ใด จะตองใหผูสมัครนําเอกสาร หลักฐานที่ชัดเจน
มายื่นใหม สําหรับเอกสารหรือหลักฐานทีใ่ชถาย 
สําเนาจะตองใหผูสมัครรับรองความถูกตองของ
เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว โดยลงชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองไวทุกฉบับ (ทุกหนาทกุแผน) ดวย 
         4) กรณคีุณสมบัติไมถูกตองหรือไมครบถวน
ใหรายงานทองถ่ินจังหวดัเพือ่พิจารณาและทํา
ความเหน็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 ต.ค. 48 

 
 
 

17 – 21  ต.ค.  48 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5  วัน 

 
 



- 3 - 
 

ขั้นตอน แนวทางปฏิบตั ิ วันดําเนินการ จํานวนวัน 
 
 
 
 
 
 
3. การประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการคัดเลือกและ
วัน เวลา สถานที่ดําเนินการ
คัดเลือก 

       5) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด รวบรวมใบสมัคร 
และหลักฐานเอกสารตางๆพรอมดวยคาธรรมเนียม 
ในการสมัครสอบคัดเลือกสงใหคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกดวยตนเองที่ฝายเลขานุการ ก.อบต. 
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2548 
     
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกและวันเวลา สถานที่สอบ
คัดเลือกในวันที่  18  พฤศจิกายน  2548 

25  ต.ค. 48 
 
 
 
 
 

18  พ.ย. 48 

  
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



แบบรายงานรายชื่อผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานผูบริหาร 
สมัครสอบตําแหนง .......................................................................................... 

วุฒิการศึกษา 
(ระบุชื่อคุณวุฒิและสาชา/

โปรแกรมวิชา) 
ตําแหนงปจจุบัน 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

ที่ใชสมัคร สูงสุด ตําแหนง สังกัด 

ภูมิลําเนา 
(อําเภอ 
จังหวัด) 

โทรศัพท 
ที่ติดตอได 

         

 
                              (ลงชื่อ) ...................................................................... ทองถิ่นจังหวดั .......................................................... 
                                  (.....................................................................) 


