
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

ขององค์การบริหารส่วนไสหร้า 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราชจะด าเนินการสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ งาน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร  ต าแหน่ง          
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ๖ (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๖) สังกัดองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลไสหร้า  อ าเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘๖,๙๑ และข้อ ๑๕๓ (๒)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน   
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๔๕  (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล    
ไสหร้า ที่ ๑๗/๒๕๕๖ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ งผู้ปฏิบัติงาน   
ให้ด ารงต าแหน่งบริหาร จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ๖  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๖)  
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ อัตรา 

  ๒. รายละเอียดต าแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบ  
      หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติของผู้สมัครและความรู้
ความสามารถที่ต้องการ  (ผนวก ก แนบท้ายประกาศ) 

  ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
      ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานส่วนต าบลและเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในวันสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้ 

    ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  
การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอืน่ที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และ 

    ๒. ได้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงาน
ท้องถิ่นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลระดับ ๖ 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖) หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับ ๖  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖) 
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๔.  การสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้าย
ประกาศ)  ข้อมูลบุคคล  (เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ)  และหนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลที่ตนสังกัดอยู่ ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสมัคร
ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนด  ด้วยตนเองได้ที่  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า     
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งแต่วันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖      
ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข  ๐-๗๕๓๓-๔๒๓๖  ในวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องครบถ้วน  ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัครนั้น หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 

  ๕. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบฯ  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกพร้อม
ด้วยหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
๕.๒ ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลที่รับรองส า เนาโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่            

จ านวน  ๑  ชุด 
๕.๓  ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   

จ านวน  ๑ ชุด (พร้อมรับรองส าเนา) 
    ๕.๔  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว 

จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) โดยเขียนชื่อ–ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 
                         ๕.๕  หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด ที่อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับ

การสอบคัดเลือก   
                ๕.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
                ๕.๗  หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  
             ทั้งนี้  หากผู้สมัครรายใดยื่นเอกสารที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนด  ไม่ครบถ้วน
ในวันสมัคร  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกในคร้ังนี้ 

๖.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
       ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ในวันสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐  บาท 
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  ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
       ด าเนินการสอบดังนี้ 

     ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                          ให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ต้องการตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
โดยวิธีสอบข้อเขียน 

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธี

สอบข้อเขียน  หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  
ภาค ค. ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ให้ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยพิจารณาจากความรอบรู้  แนวความคิดและ

ความคิดเห็น ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  (รายละเอียดภาคผนวก ข.) แนบท้ายประกาศ 

  ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกใน           
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  หรือทาง www.saira.go.th   

  ๙. การประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
    ๙ .๑  ก าหนดสอบข้อ เขี ยน  การสอบภาคความรู้ ค วามสารถทั่ ว ไป  (ภาค ก . )  ใน                     

วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ๙.๒ ก าหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข.) ในวันเสาร์ที่ ๙ 
มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๔๕ น.- ๑๒.๐๐ น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ๙.๓ ก าหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (การสอบสัมภาษณ์ ) (ภาค ค.)             
ในวันเสาร์ที่ ๙  มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๓๐  น.  เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ทั้งนี้ผู้สอบคัดเลือกจะต้องเข้าห้องสอบตามเวลาที่ก าหนด  โดยหมดเวลาเข้าห้องสอบหลังจาก
เวลาเร่ิมสอบ ๓๐ นาที หากเลยเวลาที่ก าหนดจะถือว่าไม่สามารถเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ 
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๑๐. การแต่งกาย 
        ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ  ในวันสอบคัดเลือก และให้
น าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย 

๑๑. กรณีมีการทุจริต 
        ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ รายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้าทราบ เพื่อพิจารณาว่า      
จะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว    
ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่   ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต          
ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบอีกต่อไป 

  ๑๒. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค     
ที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ จะก าหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ก่อน  แล้วจึงให้ผู้สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ สอบในภาคอื่นๆ 
ต่อไป 

  ๑๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ในวันจันทร์ที่ ๑๑ 
มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ ส านักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช)  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช ,และหน้าที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไสหร้า  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

๑๔. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
        ๑๔.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  ให้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็น     
ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ    
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
เท่ากัน  ให้ผู้ที่มีเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
        ๑๔.๒ บัญชีผู้สอบคัดเลือกคร้ังนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๖๐  นับแต่วันขึ้นบัญชี 
                           ๑๔.๓ บัญชีสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหารให้ใช้ได้เฉพาะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไสหร้า เท่านั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอื่นไม่สามารถใช้บัญชีได้ 

                                                                       
                                                                        / ข้อ ๑๕.  การแต่งตั้ง… 

 



-๕- 

  ๑๕.  การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
         ๑๕.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  จะแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามล าดับที่ขึ้น
บัญชีไว้ โดยที่ผู้ที่อยู่ในล าดับต้นจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับต่อไป  ทั้งนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช   
         ๑๕.๒ ในกรณีมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่ว่างและภายหลัง มีต าแหน่ง
ว่างเพิ่มขึ้นอีก องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้าอาจพิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่เหลืออยู่ ให้ด ารงต าแหน่งได้  
หรืออาจจะด าเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า   

 ๑๖. หากมีข้อสงสัยหรือโต้แย้งในประกาศฉบับนี้ให้ถือผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ เป็นที่สุด 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
                                                             ไพโรจน์  สุดใจ 
                                                          (นายไพโรจน์  สุดใจ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(ภาคผนวก ก) 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  หน้าที่  และความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานทีป่ฏบิัติ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 
ชื่อต าแหน่ง   นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล   ๖ 
ต าแหน่งประเภท   บริหาร 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูง  รับผิดชอบงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  โดย
ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควรและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าที่พิจารณา
ท าความเห็น  สรุปรายงานเสนอแนะและด าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งที่ต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น  การอนุญาต  การ
อนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ของ  อบต.  การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และมี
หน้าที่อื่นตาม  พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  จัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  จัดให้มีน้ าสะอาด  หรือการ
ประปา  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์  จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  จัดให้มีและ
บ ารุงทางระบายน้ า  เทศพาณิชย์  จัดให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ  จัดให้มีและบ ารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก  จัดให้
มีและบ ารุงโรงพยาบาล  จัดให้มีการสาธารณูปการ  จัดให้มีการจัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข  จัดตั้งและ
บ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา  จัดให้มีและบ ารุ งสวนสาธารณะ
สวนสัตว์  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น  กิจการ
อย่างอื่นซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข  และหน้าที่อื่นๆ ซึ่งมีค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่
อยู่ในท้องที่  การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  การขออนุมัติ จ้างลูกจ้างและ
คนงานองค์การบริหารส่วนต าบล   การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือน  ลูกจ้างคนงานและพนักงาน  ส่วนต าบลประจ าปี  
การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นกรรมการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงาน
ส่วนต าบลที่  ก.อบต.  จังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนต าบลผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย  เป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณ  เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา  เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์  เป็น
กรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารส าคัญขององค์ การบริหาร    
ส่วนต าบล   

                                                                                                              / เป็นผู้รับผิดชอบ... 



- ๒ – 
 

เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ลงนามถอนเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด  เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี
ป้าย  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจ าหน่ายเนื้อสัตว์  เป็นเจ้าหน้าที่
ดับเพลิง  เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  เป็นเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานประจ าปี   เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุม
การก่อสร้าง  เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร  เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน  เป็นกรรมการอ านวยการศึกษา  
เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์  เป็นกรรมการจัดงานประจ าปีอันเป็นประเพณีท้องถิ่น  หรืองานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เป็น
กรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่น  ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น  
ฝึกอบรมและให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาชี้แจงต่างๆ  เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงาน
ของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
แล้ว  ยังท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่
รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า  
ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์     

การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และ 
๒. ได้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

ท้องถิ่นหรืองานอื่นที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ๖ 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖) หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ๖ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖) 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง   เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งของประเทศไทย 
  ๒. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
  ๓. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน 
  ๔. มีความสามารถในการริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
  ๕. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
                     ๖. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะ   

วิธีแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  ๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  ๘. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
  ๙. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
  ๑๐. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  ๑๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 



(ภาคผนวก  ข) 
ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้ปฏิบตัิงานให้

ด ารงต าแหน่งบริหาร  ต าแหนง่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๖) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีรรมราช 

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

 ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการ  ตามแนวที่ระบไุว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธี
สอบข้อเขียน  ดังนี ้

๑. พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจบุัน 

๒. พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

๓. พระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
๕. พระราชบญัญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
๖. พระราชบญัญัติว่าด้วยความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๗. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๘. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  วา่ด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบนั 
๙. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวนัที่  ๙  ธันวาคม  
๒๕๔๕  (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั) 

๑๐. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั  ด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเตม็  ๑๐๐ คะแนน) 

๑.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 

๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๓๕    
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน 

๓.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงนิ  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 

๔.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 

๕.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน 

/๖.  ระเบียบ... 



-๒- 
 

๖.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน 

๗.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการใช้การเก็บรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

๘.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

๑๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
๑๒. มาตรฐานการจัดศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ให้ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยพิจารณาจากความรอบรู้  แนวความคิดและ

ความคิดเห็น  ด้วยวิธีสัมภาษณ์  ในเรื่องต่างๆ  ดังนี้ 
๑. ความรอบรู้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน

ต าบล  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
๒. วิสัยทัศน์ 
๓. ความรอบรู้ในการบริหาร 
๔. การบริหารงานบุคคล 
๕. การบริหารงานอย่างมืออาชีพ 
๖. ปฏิภาณไหวพริบ 
๗. บุคลิกภาพและภาวะผู้น า 

 
 
 

------------------------------------------ 


