
 
 

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
เร่ือง  การสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล สายงานผูปฏบิัติเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง 

สายงานผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
............................................. 

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีความประสงคจะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน 
สวนตําบล  สายงานผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ   54 (3)  แหงประกาศคณะกรรมการสวนตําบลจังหวัดระยอง   
เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ลงวันที่  8  พฤศจิกายน  2547  ขอ 89  ขอ  90  และขอ  91 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดระยอง  เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไข  การคัดเลือก  การบรรจุและแตงตัง้  การ
ยาย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม)  พ.ศ.2550  ลงวันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.
2550  ขอ 86  และขอ 153 (2)  จึงประกาศสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สายงานผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ดังตอไปนี้    
  1.  ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
     1.1 หัวหนาสํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)จํานวน 1 อัตรา 
  2.  คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครสอบ 
       ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนดไว          ทาย
ประกาศนี้ (ผนวก ก.) 
  3.  การสมัครสอบ 
       ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  สามารถยื่นใบสมัครสอบได  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  ตั้งแตวันที่  11  สิงหาคม   2553  ถึงวันท่ี  2 กันยายน   2553  ในวันและเวลา
ราชการ   
  4.  คาธรรมเนียมสอบ 
       ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบ  สําหรับตําแหนงที่สมัครในอัตรา  200  บาท 
(เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณใีดๆ) 
  5.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
       ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครสอบคัดเลือก
พรอมหลักฐาน   ซ่ึงผูสมคัรสอบตองรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ  ดังตอไปนี้ 
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   5.1  ใบสมัคร (ตามภาคผนวก ข.) 
   5.2  รูปถายเครื่องแบบขาราชการหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา  
                                                ขนาด  1  นิว้  จํานวน  3  รูป   
   5.3  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานสวนตําบล)  จํานวน  1 ฉบับ 
   5.4  สําเนาบัตรประวัติ    จํานวน  1  ชุด 
   5.5  สําเนาใบปริญญาบัตร  หรือใบแสดงผลการศึกษา  ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง 
                                                กับตําแหนงที่สมัครสอบ  จํานวน  1  ชุด 
   5.6  หนังสือยินยอมจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด  อนุญาตใหมาสมัคร 
                                                   สอบคัดเลือกได 

5 .7  หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการเกี่ ยวกับตําแหนงที่สมัครสอบคัดเลือกจาก 
        นายทะเบียนประวัติขององคการบริหารสวนตําบลที่สังกัดอยู  

   5.8  ใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกนิ  6  เดอืน  นับถึงวันสมัคร 
   5.9  หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)  เชน  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง)  
ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ/นามสกุล  ในหลักฐานการสมคัรสอบไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
   5.10 จัดทําแบบแสดงวิสัยทศันและผลงานฯ  จํานวน  7  ชุด 

6.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบงเปน 3 ภาค โดยมคีะแนนรวม  300  คะแนน  แยกเปน 
(ก) ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)   

         ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่จําเปนสําหรับตําแหนง  เชน  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  (แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547   พ.ร.ก.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2538 และที่แกไข
เพิ่มเติม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  เปนตน  ตลอดจนความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ  สังคม   และการเมืองในปจจุบัน  โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  จํานวน 100 ขอ ๆ ละ  1  
คะแนน 

(ข) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
ทดสอบความรู ความเขาใจความสามารถ ความชํานาญ ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับอํานาจ

หนาที่ ความรบัผิดชอบเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สอบคัดเลือก โดยวิธีสอบขอเขียน (อัตนัย) จํานวน 4 ขอ เลือกทํา 3 ขอ 
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(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน 100 คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง ประวัติสวนตัว ประวัติการรับราชการ 
ไหวพริบปฏิภาณ พฤติกรรม ประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ โดยการสัมภาษณ 

 ทั้งนี้ ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) กอนจึงจะมีสิทธิเขาสอบในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป 

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก วัน  เวลา  และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก  
และประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่  6  
กันยายน  2553  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง   หรือตรวจสอบไดทาง 
WWW.HUAYYANG.COM ในการดําเนินการสอบคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจะดําเนินการ  ณ  
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดระยอง  ช้ัน  4  ศูนยราชการจังหวัดระยอง  ในวันและเวลา  ดังนี้ 

1. การสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ใน
วันเสารที่  11  กันยายน  2553  เวลา 08.00 – 10.00 น. โดยใหผูสมัครที่มีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกมารายงานตัว
ภายในเวลา  08.00 – 08.30  น. มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ไมเขารับการคัดเลือก 

2. การสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ในวันเสารที่ 11  กันยายน  2553  ตั้งแตเวลา 
10.00 – 12.00  น.  โดยใหผูสมัครที่มีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวภายในเวลา  10.00 - 10.30 น. มิฉะนัน้จะ
ถือวาสละสิทธิ์ไมเขารับการคัดเลือก 

3.  การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  คณะกรรมการฯ  จะประกาศ  วัน  เวลา  และสถานที่
ในการสอบใหทราบภายหลังอีกครั้ง  ทั้งนี้ ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก) 
และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) กอนจึงจะมีสิทธิเขาสอบในภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงตอไป 
  8.  การแตงกาย   
       ผูมีสิทธิเขาสอบจะตองแตงเครื่องแบบปกติสีกากีคอพบัแขนยาว  ในวันสอบขอเขียนและสอบ
สัมภาษณและใหนําบัตรประจําตวัสอบพรอมบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไปแสดงตัวในวนัสอบดวย 
  9. ขอหามสําหรับพระภิกษุ  และสามเณร 
         พระภิกษุและสามเณร   ไมสามารถสมัครสอบคัด เลือกได   ทั้ งนี้ เปนไปตามหนังสือ 
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร  ที่ นว 89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในมาตรา 5  ของ
คําส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  22  กันยายน  2521 
  10.  เกณฑการตัดสิน 
       การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา  ตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาค 
ที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
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  11.  การทุจริต 
       ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม 
ในการสอบคัดเลือก  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานใหองคการบริหารสวนตําบลหวยยางทราบ  เพื่อ
พิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอ
ไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร  ถาหากองคการบริหารสวนตําบลหวยยางใหยกเลิกการสอบคัดเลือก 
เฉพาะภาคใดแลว  ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไป
ในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 

12.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได  โดยเรียงลําดับที่จากผูสอบได
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูที่ไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงเทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูลําดับที่สูงกวา 
  13.  การขึ้นบญัชีผูสอบคดัเลือกได 
       คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดไวไมเกิน  60  วัน  นับแตวันประกาศขึ้น
บัญชี  และใหใชบัญชีผูสอบคัดเลือกไดเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลหวยยางเทานั้น  และผูสอบคัดเลือกจะถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
   13.1  ผูนั้นไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกไดไปแลว 
   13.2  ผูนั้นขอสละสิทธิ  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คดัเลือกได 
   13.3  ผูนั้นออกจากราชการไปไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม  กอนที่จะไดรับการแตงตั้ง 
   13.4  มีการประกาศขึ้นบัญชผูีสอบคัดเลือกใหม 
   13.5  หากภายหลังปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง     
                                                     ที่สอบคัดเลือกนั้น 
   13.6  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระยองมีมติในเรื่องดังกลาวเปนอยางอื่น 
  14.  การแตงตัง้ผูสอบคัดเลือกได 
       องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จะรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระยอง
พิจารณาแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่วาง  จากบัญชีผลการสอบคัดเลือกตามลําดับที่ไดขึ้นบัญชีไว 

    ประกาศ  ณ  วนัที่   29   กรกฎาคม  พ.ศ.  2553 
 

       สุรชัย  ปตุเตชะ 

(นายสุรชัย     ปตุเตชะ) 
ผูทรงคุณวุฒิใน  ก.อบต.จังหวัดระยอง 

ประธานกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติ 
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 



 
 

(ผนวก ก.) 

คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล สายงานผูปฏบิัติใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

........................................... 
1. ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)  ประเภทบริหาร 
1.1  หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับสวน    ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 
ของงานสูง  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยู 
ใตบังคับบัญชาจํานวนมาก  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
1.2  ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการปฏิบัติงานที่ตอง 
ใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ   โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตางๆ  หลาย
ด าน  เชน  งานธุรการ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน 
งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี 
งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร 
งานเตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม   งานทํารายงานการประชุมและ
รายงานอื่นๆ  งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  
เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ  ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และในฐานะหัวหนาหนวยงานทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน   
พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมาย
งาน  วินิจฉัย  ส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ รวมทั้งงานราชการที่มิได
กําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 
1.3  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง  และ  
   2. ไดดํารงตําแหนงในระดบั 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา  โดยปฏิบัติงานดานบริหารงานทั่วไป หรือ
งานเลขานุการ หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  12,530  บาท 
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1.4 ความรูความสามารถที่ตองการ 

  1.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งของประเทศไทย 

  2.  มีความสามารถในการศกึษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
  3.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

  4.  มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

  5.  มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด 

  6.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

  7.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  8.  มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

  9.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

10.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

11.  มีความรูทั่วไปดานการประชาสัมพันธและการทองเที่ยว 

12.  มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ผนวก ข.) 

จังหวัดระยอง              เลขท่ีประจําตัวสอบ....................... 
 

รูปถายขนาด 
1 x 1.5  นิว้ 

(ถายไวไมเกิน 
6  เดือน) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
สายงานผูปฏบิัติเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

1.ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................... 
อายุ.......................ป........................เดือน  วฒุิการศึกษา................................................................................................ 
2.สมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล สายงานผูปฏิบัติใหดํารงสายงานผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  
ตําแหนง.......................................................................................................................................................................... 
3.ใหดํารงตําแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงทีใ่ชคุณสมบัติในการสอบ  คือ...................................................................... 
...........................................................................ตั้งแตวนัที.่...................เดือน..................................พ.ศ....................... 
ถึงวันที่....................เดือน.............................................พ.ศ......................รวมระยะเวลา...................ป.................เดือน 
4.ตําแหนงปจจุบัน...................................................................ระดับ........................ขั้นเงินเดือน...........................บาท 
องคการบริหารสวนตําบล...............................................อําเภอ.........................................จังหวดั................................. 
5.เริ่มรับราชการครั้งแรก  ตําแหนง.........................................................................ระดบั.............................................. 
องคการบริหารสวนตําบล...............................................อําเภอ....................................จังหวัด..................................... 
6.เคยปฏิบัติงานราชการเกีย่วกับงานที่สมัครสอบไดแก................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
7.การถูกลงโทษทางวินยั 
(     )  ไมเคย 
(     )  เคย  ระบุ............................................................................................................................................................. 
(     )  อยูระหวางถูกสอบสวน  เร่ือง............................................................................................................................. 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบและ
ขอความขาพเจาแจงไวในใบสมัครถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  หากไดตรวจสอบภายหลังพบวา  ขาพเจามี
คุณสมบัติไมครบถวน  ขาพเจายินดีใหถอนช่ือขาพเจาออกจากรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  หรือมิใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่
สอบคัดเลือกได 

       (ลงชื่อ).............................................ผูสมัครสอบ 
                  (............................................) 
       วันที่................เดือน..............................พ.ศ............ 
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คํารับรองความเห็นของผูบงัคับบัญชา 
(     )  ขอรับรองวาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ 
(     )  เหน็วาผูมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมเหมาะสมกบัตําแหนง  เพราะ ................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

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

ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล.............................. 
 
 
 

สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร 
ตรวจสอบแลว  ผูสมัคร 
(     )  มีคุณสมบัติครบถวน 
(     )  ขาดคณุสมบัติ  เพราะ........................................................................................................................................... 

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

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

ตําแหนง.............................................................. 
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รายการประวตัิผูสมัครสอบ 
ตอนที่  1  ประวัติการศึกษา  ดูงาน  หรือฝกอบรม 

พ.ศ. สถานที่ศึกษา ดูงาน หรือฝกอบรม ระยะเวลา ไดรับวุฒิ ความรูพิเศษ 
     
     
     
     
     
     
     

 

ตอนที่  2  ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่สําคัญ) 

วัน เดือน ป ตําแหนง ระดับ/ขั้น 
ระยะเวลาที่ดํารง

ตําแหนง 
ป เดือน วนั 

อัตราเงินเดือน หมายเหต ุ

      
      
      
      
      
      
      
 
  ขอรับรองวารายการขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการ   และไดแนบภาพถายประวัติของ         
พนักงานสวนตําบลมาพรอมใบสมัครแลว 
 
 

ลงชื่อ .........................................................................เจาของประวัต ิ
วันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ............................ 

ตรวจสอบแลวถูกตอง 
 

                     ลงชื่อ.......................................................พนักงานประวัต ิ(ปลัด อบต.) 
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.................. 

 



 

หนังสือยินยอมจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 
อนุญาตใหพนกังานสวนตําบลสมัครสอบคัดเลือกตําแหนงสายงานผูบรหิาร 

 
เขียนที่  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล..................................... 

วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ................ 
ขาพเจา...........................................................ตําแหนง  นายกองคการบรหิารสวนตําบล.......................... 

จังหวดั..................................อนุญาตให..........................................................................................พนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง............................................................ระดับ........................กอง/สวน................................................องคการ 
บริหารสวนตําบล.........................................................................จังหวดั.....................................สมัครเขารับการสอบ 
คัดเลือก  ตามประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ   เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล สายงาน 
ผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารงสายงานผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   ในตําแหนง...........................   
............................................................. ได 
 
 
 

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

ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือรับรองจากนายทะเบียนประวัต ิ

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อแสดงวา  นาย/นาง/นางสาว............................................................ 
พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง.....................................................................ระดับ......................ขั้น........................บาท 
กอง/สวน................................................................องคการบริหารสวนตําบล............................................................... 
อําเภอ..........................................................จังหวดั.........................................ไดรับการบรรจุเปนพนกังานสวนตําบล 
ตั้งแตวนัที่.................................................เดือน.................................พ.ศ. ..............................ไดเคยปฏิบัติงานในดาน 
...................................................................................เปนระยะเวลา................ป................เดือน เปนผูมีคุณสมบัติตาม 
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก  ตามประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  เร่ือง รับสมัคร 
สอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  สายงานผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารขององคการบริหาร 
สวนตําบลหวยยาง ในตําแหนง..................................................................................................................................ได 

  จึงออกหนังสือรับรองใหไวเปนหลักฐาน 

ใหไว  ณ  วันที่........................เดือน..........................................พ.ศ. ................... 

 
 

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

(......................................................................) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล........................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


