
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 
เร่ือง     รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตัง้พนักงานสวนตาํบลตําแหนงผูปฏิบัติ 

ใหดํารงตําแหนงผูบริหาร   ขององคการบริหารสวนตําบลสระแกว 
ตําแหนงหวัหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล    ( นักบริหารงานทั่วไป   ๖ ) 

___________________  
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลสระแกว  อําเภอทาศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช   จะดําเนินการ
สอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติ    ใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหาร 
สวนตําบลสระแกว  ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ( นักบริหารงานทั่วไป   ๖ ) 
  อาศัยอํานาจตามความนัยขอ   ๘๖  และ   ๙๑  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช    เรื่อง   หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร              
สวนตําบล  ลงวันที่   ๙   ธันวาคม  ๒๕๔๕  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน   และคําสั่งองคการบริหาร                 
สวนตําบลสระแกว   ที่  ๔ / ๒๕๕๓     ลงวันที่   ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๓   เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติ  ใหดํารงตําแหนงผูบริหาร   ขององคการบริหาร                  
สวนตําบลสระแกว  ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ( นักบริหารงานทั่วไป   ๖ )                      
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล   ดังนี้ 
  ขอ  ๑.   ตาํแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือก 
                  ตําแหนง   หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ( นักบริหารงานทั่วไป ๖ )                      
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสระแกว    อําเภอทาศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช   จํานวน    ๑  อัตรา 
  ขอ  ๒.   รายละเอียดตําแหนง 
                   หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   คุณสมบัติของผูสมัคร
และความรูความสามารถที่ตองการ  ( ผนวก  ก. ) 
  ขอ  ๓.   คุณสมบัติของผูมีสทิธิสมัครสอบ 
   ผูสมัครสอบคัดเลือก   จะตองเปนพนักงานสวนตําบลและเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในวันสมัครสอบคัดเลือก   ดังนี้ 

๑.  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา  ที่  ก.อบต.  ก.พ. หรือ  ก.ค.  
รับรองและ 

๒.  ไดดํารงตําแหนงในระดับ  ๖  หรือท่ี  ก.อบต.  เทียบเทา  โดยปฏิบัติงาน                         
ดานบริหารงานทั่วไป   หรืองานเลขานุการ  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา   ๑   ป 
 



 ๒
 
ขอ  ๔.   การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

                  ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครดวยตนเอง ( เอกสารหมายเลข  ๑  
แนบทายประกาศ )  ขอมูลบุคคล  ( เอกสารหมายเลข  ๒  แนบทายประกาศ )  และหนังสือรับรองจากนายก
องคการบริหารสวนตําบลที่ตนสังกัดอยู   ซ่ึงไดอนุญาตใหมาสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพรอมเอกสารตาง ๆ   
ที่ตองใชในการสมัครตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ  กําหนด   ดวยตนเองไดที่สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลสระแกว   อําเภอทาศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช    ตั้งแตวันที่    ๙  -  ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓    
ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ –   ๑๖.๓๐   น.  (  เวนวันหยุดราชการ )  และสอบถามรายละเอียดไดที่โทรศัพทหมายเลข           
๐-๗๕๓๗-๕๑๖๒   ในวันและเวลาราชการ   โดยผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของตนเองวาถูกตองครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่รับสมัครนั้น   หากภายหลังปรากฏ
วาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน   คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ            
ในการสมัครสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ 
  ขอ  ๕.   เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
   ๕.๑   ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการ ฯ  กําหนด 
   ๕.๒  สําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล  ที่รับรองสําเนาโดยหนวยงานการ
เจาหนาที่   จํานวน    ๑  ชุด 
   ๕.๓   สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง   
จํานวน   ๑    ชุด 
   ๕.๔   รูปถายเครื่องแบบขาราชการ  หนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา                      
ขนาด   ๑  นิ้ว   จํานวน   ๓   รูป   ( ถายไวไมเกิน   ๖   เดือน  )  โดยเขียนชื่อ – ช่ือสกุล  หลังรูปถายดวยตนเอง 
   ๕.๕   หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ   ( เอกสารหมายเลข      
๒   แนบทายประกาศ )   จํานวน    ๑   ชุด 
   ๕.๖   หนังสือยินยอมจากนายองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด  อนุญาตใหมาสมัคร
เขารับการสอบคัดเลือก 
   ๕.๗   ใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน   ๑   เดือน 
   ๕.๘   หลักฐานอื่น ๆ   เชน  ใบสําคัญการสมรส   การเปลี่ยนชื่อ – ช่ือสกุล  ( ถามี ) 
   ทั้งนี้    หากผูสมัครรายใดยื่นเอกสารที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก  ฯ   กําหนด                      
ไมครบถวนในวันสมัคร   คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ  จะถือวาผูนั้นไมมีสิทธิรับการสอบคัดเลือก ฯ ในครั้งนี้ 
  ขอ  ๖.   คาธรรมเนียมการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
   ผู สมัครสอบคัด เลื อกจะตองชํ าระค าธรรม เนี ยมในวันสมัครสอบคัด เลื อก                      
คนละ  ๒๐๐   บาท (สองรอยบาทถวน) 
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  ขอ  ๗.   หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
   ดําเนินการสอบดังนี ้
   ภาค  ก.  ความรูความสามารถทั่วไป  ( คะแนนเต็ม  ๑๐๐   คะแนน ) 
   ใหทดสอบภาคความรูความสามารถที่ตองการตามแนวที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง   โดยวิธีสอบขอเขียน  ( รายละเอียดผนวก  ข. ) แนบทายประกาศ 
   ภาค  ข.   ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ( คะแนนเต็ม  ๑๐๐   คะแนน ) 
   ใหทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงนั้นโดยเฉพาะ   
โดยวิธีสอบขอเขียน   หรือใหทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม                      
( รายละเอียดผนวก  ข. ) แนบทายประกาศ  
    ภาค  ค.   ความเหมาะสมกับตําแหนง   ( คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน ) 
   ใหทดสอบความเหมาะสมกบัตําแหนง   โดยพิจารณาจากความรู  แนวความคิดและ
ความคิดเหน็  ดวยวิธีการสัมภาษณ ( รายละเอียดผนวก  ข. ) แนบทายประกาศ 
  ขอ  ๘.   การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคดัเลือก 
   องคการบริหารสวนตําบลสระแกว   จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป  ( ภาค  ก. ) ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  ( ภาค  ข. )  และความเหมาะสมกับ
ตําแหนง  ( ภาค  ค. )  ในวันพุธที่   ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓   ณ  สํานักงานเลขานุการ   ก.อบต. จังหวัด
นครศรีธรรมราช ( สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช ) และหนาที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลสระแกว   อําเภอสระแกว  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทางเว็บไซด  www.Srakaew. go.th   
  ขอ  ๙.   การกําหนดวัน   เวลา   และสถานที่สอบคัดเลือก 
   ๙.๑   กําหนดสอบขอเขียน  ภาคความรูความสามารถทั่วไป ( ภาค  ก. )  ภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ( ภาค  ข. )  และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ( ภาค  ค.)ในวันเสาร                      
ที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๓  เวลา   ๐๘.๓๐  น.  เปนตนไป   ณ   หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช     อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ขอ  ๑๐.   การแตงกาย 
   ผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกจะตองแตงเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว   ในวันสอบ
ขอเขียนและสอบสัมภาษณ  และใหนําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไปแสดงในวันสอบคัดเลือกดวย 
  ขอ  ๑๑.   ในกรณีมีการทุจริต 
   ในกรณีที่พบวามีการทุจริต   หรือสอไปในทางทุจริตอันทําใหเกิดความไมเปนธรรม               
ในการสอบคัดเลือก  ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ  รายงานใหองคการบริหารสวนตําบลทราบเพื่อพิจารณาวา
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด   หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริตตามแตจะเห็นสมควร   ถาหากองคการบริหารสวนตําบลใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว                      
ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม   สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต
ไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 

http://www.srakaew/
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ขอ  ๑๒.   เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
   การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนน                      
ในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
  ขอ  ๑๓.   การประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
   องคการบริหารสวนตําบลสระแกว   จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได  ในวันจันทรที่   
๑๖   มีนาคม  ๒๕๕๓    ณ  สํานักงานเลขานุการ   ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช ( สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช ) และหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสระแกว   อําเภอทาศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทางเว็บไซด   www.Srakaew. go.th   
  ขอ  ๑๔.   การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
   ๑๔.๑   การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได   ใหเรียงลําดับจากผูสอบไดคะแนนรวมสูง                    
ลงมาตามลําดับ   ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน   ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา   ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนน                   
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา   ถาไดคะแนนความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
   ๑๔.๒   บัญชีผูสอบคัดเลือกครั้งนี้ใหใชไดไมเกิน   ๖๐  วัน  นับแตวันขึ้นบัญชี 
   ๑๔.๓   บัญชีการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารใหใชไดเฉพาะ
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดดําเนินการสอบคัดเลือก   องคการบริหารสวนตําบลอื่นไมสามารถขอใชบัญชีได 
  ขอ   ๑๕.   การแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได 
   ๑๕.๑   เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกแลว   องคการบริหารสวนตําบลสระแกว              
จะแตงตั้งผูผานการสอบคัดเลือกตามลําดับที่ไดขึ้นบัญชีไว  โดยผูที่อยูในลําดับตนจะไดรับการแตงตั้งกอนผูที่อยู
ในลําดับตอไป   ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช   
   ๑๕.๒   ในกรณีผูผานการสอบคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงที่วางและภายหลังมี
ตําแหนงวางเพิ่มขึ้นอีก   องคการบริหารสวนตําบลสระแกว   อาจพิจารณาผูที่ผานการสอบคัดเลือกที่เหลืออยูดํารง
ตําแหนงไดหรืออาจจะดําเนินการสอบคัดเลือกใหมก็ได    ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจขององคการบริหารสวนตําบล
สระแกว   ผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได   ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสระแกว  
อําเภอทาศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐-๗๕๓๗-๕๑๖๒   ในวันและเวลาราชการ 
  ขอ  ๑๖.   หากมีขอสงสัยหรือโตแยงในประกาศฉบับนี้ใหถือผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก ฯ  เปนที่สุด 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่     ๒๗   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
        ( นายวิโรจน  พิมเสน ) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 
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