
 
 
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
เพื่อแตงตั้งพนกังานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสระแกว   

ตําแหนงหวัหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล    ( นักบริหารงานทั่วไป   ๖ ) 
เร่ือง     กําหนดวัน   เวลา  และสถานที่สอบ  หลักเกณฑและวิธีการสอบ  และระเบยีบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ฯ 

___________________ 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสระแกว     อําเภอทาศาลา    จังหวัดนครศรีธรรมราช                     
ไดประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลสระแกว   ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ( นักบริหารงานทั่วไป  ๖ )  
ลงวันที่   ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๓  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความนัยขอ   ๘๖  และ   ๙๑  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช    เรื่อง   หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร               
สวนตําบล  ลงวันที่   ๙   ธันวาคม  ๒๕๔๕  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน   ประกอบกับมติคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติ  ใหดํารงตําแหนงผูบริหาร   ขององคการบริหาร 
สวนตําบลสระแกว  ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ( นักบริหารงานทั่วไป   ๖ )   คร้ังที่             
๒/๒๕๕๓    เมื่อวันพุธที่   ๒๔   กุมภาพันธ  ๒๕๕๓   จึงประกาศกําหนดวัน   เวลา   สถานที่สอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป  ( ภาค   ก . )  ภาคความรูความสามารถที่ใช เฉพาะตําแหนง  ( ภาค  ข. )  และภาค                     
ความเหมาะสมกับตําแหนง  ( ภาค  ค. )  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   หลักเกณฑ  และวิธีการสอบ  ในการสอบ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
สระแกวดังนี้ 
    ๑.   กําหนดวนั   เวลา   และสถานที่สอบ 
          ๑.๑   ตําแหนง   หัวหนาสํานักปลัดงานองคการบริหารสวนตําบล  ( นักบริหารงานทั่วไป ๖ ) 

วัน   เดือน   ป เวลาท่ีสอบ วิชาท่ีสอบ สถานที่สอบ 
วันเสารท่ี 

๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๓ 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐  น. ภาคความรูความสามารถ

ท่ัวไป  
( ภาค  ก. ) 

หองประชุมอําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช  
อําเภอเมอืงนครศรีธรรมราช    
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

วันเสารท่ี 
๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๓ 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง   

( ภาค  ข. ) 

หองประชุมอําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช  
อําเภอเมอืงนครศรีธรรมราช    
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 
...วันเสารที่  
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วัน   เดือน   ป เวลาท่ีสอบ วิชาท่ีสอบ สถานที่สอบ 
วันเสารท่ี 

๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๓ 
๑๓.๐๐   เปนตนไป ภาคความเหมาะสมกับ

ตําแหนง  ( ภาค  ค. ) 
หองประชุมอําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช  
อําเภอเมอืงนครศรีธรรมราช                   
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 

  ๒.   หลักเกณฑและวิธีการสอบ 
         ๒.๑   ตําแหนง   หัวหนาสํานักปลัดงานองคการบริหารสวนตําบล  ( นักบริหารงานทั่วไป ๖ ) 

    การทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป  ( ภาค  ก. ) และภาคความรูความสามารถที่
ใชเฉพาะตําแหนง  ( ภาค  ข. ) จะทดสอบโดยการสอบขอเขียน  ซ่ึงจะมีคะแนนภาคละ  ๑๐๐  คะแนน   และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง  ( ภาค  ค. )  จะทดสอบโดยการสัมภาษณ  มีคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   ซ่ึงการ
ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป ( ภาค ก. ) และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ( ภาค  ข. )  
ใหทดสอบความรูความสามารถที่ตองการ   ตามแนวทางที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบ
ขอเขียน  จะครอบคลุมระเบียบ  กฎหมาย  เนื้อหาวิชาตาง ๆ  ดังนี้ 

ภาค  ก.  ความรูความสามารถทั่วไป  ( คะแนนเต็ม   ๑๐๐  คะแนน ) 
 ใหทดสอบความรูความสามารถที่ตองการ   ตามแนวที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบ
ขอเขียน   ดังนี ้
  ๑.   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พ. ศ.     ๒๕๕๐ 
  ๒.   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน   
พ. ศ.  ๒๕๔๒ 
  ๓.   พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   พ. ศ.  ๒๕๔๐ 
  ๔.   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ. ศ.  ๒๕๓๙ 
  ๕.   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ. ศ.  ๒๕๔๖ 
  ๖.   พระราชบญัญัติระเบียบกาบริหารราชการแผนดิน  พ. ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพิม่เติมจนถึง
ปจจุบัน 

๗.   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ   พ. ศ.  ๒๕๒๖  และแกไขเพิ่มเติมจนถึง 
ปจจุบัน 
  ๘.   ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช   เร่ือง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล   พ. ศ. ๒๕๔๕  และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน 
  ๙.   พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ. ศ.  ๒๕๓๙   

๑๐.  ความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน   ดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
๑๑.   ระเบียบ/กฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

… ๘.  ประกาศคณะกรรมการ 
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ภาค   ข.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ( คะแนนเต็ม   ๑๐๐ ) 
๑.   พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ. ศ.  ๒๕๓๗  และแกไขเพิ่มเติมจนถึง

ปจจุบัน 
 ๒.   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ. ศ.  ๒๕๔๒  
 ๓.    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                     
พ. ศ.  ๒๕๔๑  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
 ๔.   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  พ. ศ. ๒๕๔๕  และท่ีแกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
 ๕.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ. ศ.  ๒๕๔๗ 
 ๖.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการรับเงิน   การเบิกจายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงนิและ
การตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ. ศ.  ๒๕๔๗  และทีแ่กไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน 
 ๗.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล   พ. ศ.  ๒๕๓๘                  
และที่แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน 

๘.   พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ. ศ.  ๒๕๕๐ 
 ๙.   พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน                
พ. ศ.  ๒๕๔๒ 

๑๐.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน     พ. ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๑๑.   ระเบยีบ/กฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

ภาค   ค.   ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง   ( คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน ) 
 ใหทดสอบความเหมาะสมกบัตําแหนง   โดยพิจารณาจากความรอบรู  แนวความคิด  และความคิดเห็น  
ดวยวิธีสอบสัมภาษณ  ในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 

๑.  ความรอบรูในตําแหนงที่จะแตงตั้ง   กฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่วของกับองคการบริหารสวนตําบล  
รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 

๒. วิสัยทัศน 
๓. ความรอบรูในการบริหาร 
๔. การบริหารงานบุคคล 
๕. การบริหารงานอยางมืออาชพี 
๖. ปฏิภาณไหวพริบ 
๗. บุคลิกภาพและภาวะผูนํา 

...๓.   ระเบียบ 
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๓.   ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
 ใหผูเขารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ   ดังนี ้
 ๓.๑    ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ ( บัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐ )  ไปแสดงกับคณะกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้งที่มีการสอบ 
 ๓.๒   แตงกายเครื่องแบบสกีากีคอพับ 
 ๓.๓   เปนหนาที่ของผูเขารับการสอบคัดเลือกที่จะตองทราบเลขประจําตัวเขารับการสอบ

คัดเลือก   วัน   เวลา   และสถานที่สอบคัดเลือก 
 ๓.๔   ผูเขาสอบควรไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกกอนเริ่มเวลาสอบ   ในแตละภาคไมนอยกวา    

๓๐  นาที   แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการสอบแลว 
 ๓.๕   ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดสอบไปแลว  ๓๐  นาที   จะไมไดรับ

อนุญาตใหเขาหองสอบ 
 ๓.๖   ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่คณะกรรมการจัดให 
 ๓.๗  ไมนําตํารา   หนังสือ   บันทึกขอความ   เครื่องบันทึกเสียง  หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนใด                   

เขาหองสอบ   เวนแตเครื่องเขียนหรืออุปกรณที่จําเปนตองใชในการสอบ 
 ๓.๘   ภายในเวลา   ๔๕  นาที   นับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไมไดเวนแต

จะไดรับอนุญาตและอยูในความดแูลของคณะกรรมการควบคุมการสอบ 
 ๓.๙   เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบจะไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก              

เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดแูลของคณะกรรมการควบคุมการสอบ 
 ๓.๑๐   ไมสูบบุหร่ี   รับประทานอาหาร   เครื่องดื่ม  ในหองสอบ 
 ๓.๑๑   ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา   หรือไมประสงคจะสอบตอไป   เมื่อสงขอสอบและ

กระดาษคําตอบแลว  ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการสอบกอน   จึงจะออกจากหองสอบได 
 ๓.๑๒   ขอสอบ    กระดาษคําตอบจะนําออกจากหองสอบไดเฉพาะที่คณะกรรมการควบคุม          

การสอบอนุญาตเทานั้น 
 ๓.๑๓   เมื่อหมดเวลา   และคณะกรรมการควบคุมการสอบสั่งใหหยุดทําคําตอบจะตองหยุดทนัที   

แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการควบคุมการสอบอนุญาต 
 ๓.๑๔   เมื่อออกจากหองสอบไปแลว   ตองไมทําการใด ๆ  อันเปนการรบกวนแกผูทีย่ังสอบอยู 
 ๓.๑๕   หามใชและเปดเครื่องมือและอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดในหองสอบ 
 ๓.๑๖   ตองเชือ่ฟงและปฏิบตัิตามคําส่ัง   และคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมการสอบ            

โดยเครงครัด 
 ๓.๑๗   ผูใดไมมาสอบคัดเลือกในวัน   เวลา    และสถานที่ที่กําหนด   คณะกรรมการสอบ

คัดเลือก ฯ  จะถือวาผูนั้นสละสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี ้
 

...ผูใดไมปฏิบัติ 
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ผูใดไมปฏิบัตติามระเบียบเกีย่วกับการสอบคัดเลือกนี้    หรือผูใดทุจรติหรือพยายามทุจริต              
อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบหรือจะไมพิจารณาใหคะแนนในการสอบในแตละภาค  หรือทุกภาคการสอบ 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ    ณ   วันที่   ๒๕   เดือน  กุมภาพนัธ   พ. ศ.   ๒๕๕๓ 

(ลงชื่อ)         
(นายวิโรจน  พิมเสน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

เร่ือง     รายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป  ( ภาค  ก. )   
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ( ภาค  ข. )   และภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง  ( ภาค  ค. )   

เพื่อแตงตั้งพนกังานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงผูบริหาร                                                      
ขององคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

ตําแหนงหวัหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล    ( นักบริหารงานทั่วไป   ๖ ) 
__________________ 

 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสระแกว   อําเภอทาศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช    ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติ    ใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลสระแกว  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ( นักบริหารงานทั่วไป   ๖ )    
ลงวันที่   ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๓  และบัดนี้ไดส้ินสุดระยะเวลาการรับสมัครดังกลาวแลว   และคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติ    ใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหาร           
สวนตําบลสระแกว  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ( นักบริหารงานทั่วไป   ๖ )                     
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือกแลว 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ    ๙๔    แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช   เร่ือง   หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันที่   ๙  ธันวาคม   ๒๕๔๕  และแกไขเพิ่มเติมถึงวันที่   ๗   ตุลาคม   ๑๕๕๐   ประกอบกับมติคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติ    ใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหาร           
สวนตําบลสระแกว      ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล    ( นักบริหารงานทั่วไป   ๖ )  
ครั้งที่    ๒/๒๕๕๓   เมื่อวันพุธที่   ๒๔   กุมภาพันธ  ๒๕๕๓   จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป  ( ภาค  ก. )  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ( ภาค  ข. )   และภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง  ( ภาค  ค. )   ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนง  ผูปฏิบัติ    
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสระแกว      ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล    ( นักบริหารงานทั่วไป   ๖ )   ดังนี้   

หมายเลข
ประจําตัวสอบ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง
ปจจุบัน 

สังกัด หมายเหตุ 

๐๑ นางสาวอารีย  ธีระบัญชร เ จ า พนั ก ง าน
พัสดุ  ๖ ว 

องคการบริหารสวนตําบลทาข้ึน  
อําเภอทาศาลา   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มี ผู ส มั ค ร   
เขาสอบคัดเลือก
รายเดียว 
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ทั้งนี้   การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ  และการประกาศ 

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกขางตนนี้    คณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผูปฏิบัติ    ใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสระแกว  ตําแหนงหัวหนาสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ( นักบริหารงานทั่วไป   ๖ )  ไดตรวจสอบเอกสารของผูสมัครสอบคัดเลือก                   
ที่ไดยื่น   และรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือก ฯ  วาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก ฯ  ดังนั้น   หากภายหลังตรวจสอบไดวาผูสมัครสอบคัดเลือก ฯ  รายใดมีคุณสมบัติ                    
ไมครบถวน   จะถือวาผูสมัครสอบคัดเลือกรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก  หรือตัดสิทธิ             
มิใหเขาสอบคัดเลือก  หรือพิจารณาไมใหผานการสอบคัดเลือกหรือถอนรายช่ือผูสมัครสอบคัดเลือกรายนั้น              
ออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก   และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สมัครสอบคัดเลือก 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่     ๒๕    เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ.    ๒๕๕๓ 
 
  

(ลงชื่อ)       
(นายวิโรจน  พิมเสน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 
 
 


