
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติงาน เพื่อมาด ารงต าแหน่งสายผู้บริหาร 
ในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6) 

****************************** 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภออเภมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะ
รับสมัครสอบคัดเภลือกพนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติ เภพ่ือมาด ารงต าแหน่งสายผู้บริหารในต าแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)  สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภออเภมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี  จ านวน  1  อัตรา 

  ฉะนั้น จึงอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  28  มกราคม  ๒๕58  ประกอบ
กับ มติคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ มาด ารงต าแหน่ง
สายงานผู้บริหารในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6) ในการประชุมครั้งที่    
๑/๒๕๕๘  เมื่อวันจันทร์ที่  13  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยก าหนดหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

  ๑.  ชื่อต าแหน่งทีร่ับสมัครสอบคัดเลือก 
        -  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)  เลขที่ต าแหน่ง 
01-0102-002  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภออเภมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

  ๒.  หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
         -  หน้าที่รับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)  (ผนวก ก.ท้ายประกาศ) 

  ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
       3.1  เป็นพนักงานส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 6  หรือเทียบเท่า 
        3.2  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล  
งานประชาสัมพันธ์  งานนิติการ  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

     ๓.๓  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ 
ก.อบต. ก าหนด  ดังนี้  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง  

       ๓.๔  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ 6 ตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (๑3,160บาท) 
          ๓.๕  ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 
 

           
           / ส าหรับ...... 
 
 



- ๒ - 
 
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้ารับสอบคัดเลือกเพ่ือรับโอนมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ 
คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 86/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501 และความตามในมาตรา 5 ของ
ค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  22  กันยายน  2521 
 

4.  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
     4.1  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
     4.2  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
     4.3  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
     4.4  มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
     4.5  มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
     4.6  มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
     4.7  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
     4.8  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
     4.9  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
     4.10  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     4.11  มีความรู้ทั่วไปด้านการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 
     4.12  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     

  5.  การสมัครสอบคัดเลือก  
       ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ  
ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ  ก าหนดตาม ข้อ ๖ ได้ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  13 – 26  สิงหาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ 

6.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 
       6.๑  ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯก าหนด  (เอกสารหมายเลข ๑ 
ท้ายประกาศ)  พร้อมติดรูปถ่ายสวมเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า           
ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน  ๑  ชุด 
       6.๒  ข้อมูลบุคคลตามแบบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนด  (เอกสารหมายเลข 
๒ ท้ายประกาศ) พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ส าเนาค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการ ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ส าเนาค าสั่งเลื่อนระดับ/เงินเดือน ขั้นเงินเดือน เป็นต้น จ านวน  ๑  ชุด 
       6.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑ ชุด 
       6.๔  ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ที่รับรองส าเนาโดยหน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  ๑  ชุด 
       6.๕  ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวน  ๑  ชุด 
       6.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม           
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด จ านวน  ๑  ชุด 
 

/ 6.7  ประวัติ..... 
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       6.๗  ประวัติการลา จ านวน  ๑  ชุด 
       6.๘  หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่
ตนสังกัดอยู่ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศ) 
       6.9  แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการสอบคัดเลือก และ
ผลงานที่ประสบความส าเร็จ จ านวน   ๒  ผลงาน  ตามแบบท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนด (เอกสาร
หมายเลข ๔ ท้ายประกาศ)  โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดรูปเล่มส่งให้คณะกรรมกาสอบคัดเลือกฯ  จ านวน   
4   เล่ม  ในวันสมัคร 
      6.๑0  หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น     
จ านวน  ๑  ชุด 
  ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ 

  7.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
       ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๒๐๐ บาท                    
(สองร้อยบาทถ้วน)  ต้องช าระในวันสมัครเท่านั้น 
 

   8.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
        8.1  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ภายในวันศุกร์ที่   
28  สิงหาคม  2558  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
       8.2  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  ภายในวันจันทร์ที่  14  กันยายน  2558  ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

   ทั้งนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการสอบ
คัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบ
คัดเลือก  และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริต จะพิจารณาให้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น 
 

   9.  ก าหนดเวลา  และสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
        9.1  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก จะด าเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ในวันเสาร์ที่  12  กันยายน  2558  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
         9.2  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก จะด าเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  ในวันพุธที่ 16  กันยายน  2558  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางป่า 
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
 

         /10. ระเบียบ...... 
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          10.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
         ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ และให้น าบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย  ระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกเอกสารปรากฏ (เอกสารหมายเลข 5 ท้ายประกาศ) 

         11.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
        หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม  300 คะแนน  
ดังนี้ 
   1.1  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

 โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
บังคับบัญชา  การควบคุมงาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  การให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน  การ
ติดต่อประสานงาน  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลัก
วิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน  นโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย 
100 ข้อ)  
         1.2  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100 คะแนน)  
  โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย 100 ข้อ)   
   1.3  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
 โดยประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์  หรือการประเมินผลงานและการแสดง
วิสัยทัศน์  แบ่งออกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 
  1.3.1  วิสัยทัศน์ และผลงาน  (40 คะแนน) 
  1.3.2  ความสามารถในการบริหาร (30 คะแนน) 
  1.3.3  บุคลิกภาพและภาวะผู้น า (30 คะแนน) 

        รายละเอียดวิชาที่ ใช้ในการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (เอกสารหมายเลข 6 และ 7 ท้าย
ประกาศ)   

        ทั้งนี้  ผู้ สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่ว ไป และความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตามเกณฑ์การตัดสินก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

         12.  เกณฑ์การตัดสิน 
       การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนน
จากการสอบในแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

         13.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
        1)  ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในวันจันทร์ที่  14  กันยายน  2558  พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
คัดเลือกความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

          /2) องค์การ.... 
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       2)  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่             
17  กันยายน  2558  หลังจากด าเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จสิ้น
เรียบร้อย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   
 

          14.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ 
ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   

        ๑5. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
     องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน ๒ เท่า
ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ ๑ ภายใน 
๓๐ วัน  เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีก่อน และเมื่อได้มีการ
บรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก   

  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ 032-730172 ต่อ 102  ในวันและ
เวลาราชการ 

ประกาศ   ณ   วันที่   20   กรกฎาคม   พ. ศ. ๒๕๕8 
 
 
  

(นายพจฐณศล   ธนิกกุล) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เภอกสารหมายเภลข ๑ 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติงาน เพื่อมาด ารงต าแหน่งสายผู้บริหาร 
ในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
-------------------------------------------- 

 
เภรียน  คณะกรรมการด าเภนินการสอบคัดเภลือกฯ 
 
 
 
 
 
 ด้วยข้าพเภจ้าประสงค์จะสมัครเภข้ารับการสอบคัดเภลือก เภพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6) จึงขอแจ้งรายละเภอียดของข้าพเภจ้ามาเภพ่ือประกอบ 
การพิจารณา ดังนี้ 
๑. ชื่อ - ชื่อสกุล.............................................................................………………………………………………………... 
๒. ต าแหน่งปัจจุบัน……………………………………………..……………….…….ระดับ………….………………………………. 

     สังกัด…………………………..………..อ าเภออ………….……………….………จังหวัด…………………………………....……. 
๓.  อัตราเภงินเภดือนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗…………………บาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๘…………….........บาท 
๔. เภกิดวันที่………..….เภดือน……………………พ.ศ…………….…..รวมอายุ……..….ปี……...…..เภดือน…..………วัน 
๕. วันที่เภข้ารับราชการ…………..เภดือน…………………..พ.ศ………….รวม………...ปี….….…...เภดือน……….….วัน 
๖. ประวัติการด ารงต าแหน่ง (ให้เภริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เภริ่มต้นจากระดับ 

........ครั้งแรก และให้ข้อมูลเภฉพาะเภมื่อมีการเภปลี่ยนแปลงระดับต าแหน่ง หรือเภปลี่ยนสายงาน หรือโอนไป
สังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือโอนกลับมาเภท่านั้น) 

 

 
ระดับ 

 

 
ชื่อต าแหน่ง 

 
สังกัด 

 

วัน/เภดือน/ปี 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเภวลา 
การด ารงต าแหน่ง 

(วัน/เภดือน/ปี) 
     
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
 

  

 
          /๗. สถานที่ติดต่อ....        

 

ติดอาพถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 
จ านวน ๑ รูป 
ถ่ายไว้ไม่เภกิน 

๖ เภดือน 
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๗. สถานที่ติดต่อ 
    ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
    บ้านเภลขท่ี.........……………...ตรอก/ซอย....……........................ถนน.............................………………. 

               แขวง/ต าบล..………............เภขต/อ าเภออ.……………..................จังหวัด..……...…….....................…… 
    รหัสไปรษณีย์........……..……โทรศัพท์......................................มือถือ....................................……… 
๘. สถานอาพครอบครัว 
               โสด                 สมรส                    อ่ืนๆ 
          ชื่อคู่สมรส...............................สกุล......................................อาชีพ.................................……. 
          ข้อมูลเภกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
           ไม่มีบุตร/ธิดา      มีบุตร/ธิดา  จ านวน..........คน   (ชาย.........คน  หญิง..........คน) 
 
๙. ประวัติสุขอาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เภกิน ๑ เภดือน นับถึงวันรับสมัคร) 

เภป็นโรคเภหล่านี้หรือไม่ 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เภบาหวาน ไต ไมเภกรน อ่ืน ๆ 

เภป็น       
ไม่เภป็น       

 
๑๐.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเภทศ 
ว/ด/ป ที่ส าเภร็จ

การศึกษา 
การได้รับทุน 

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพเภทคนิค 
หรือเภทียบเภท่า 

     

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง 
หรือเภทียบเภท่า 

     

ปริญญาตรี 
 
 

    

ปริญญาโท 
 
 

    

ปริญญาเภอก 
 
 

    

การศึกษาระดับ 
อ่ืนๆ ที่ส าคัญ 

     

 
          /๑๑. ดูงาน (ที่ส าคัญ)…. 
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๑๑. ดูงาน (ที่ส าคัญ) 

การดูงาน 
เภรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    

 
๑๒. การปฏิบัติงานพิเภศษ 

การปฏิบัติงานพิเภศษ 
เภรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเภวลาการ

ปฏิบัติงาน 
ผลส าเภร็จ 

    
    
    

 
๑๓. ความสามารถพิเภศษอ่ืนๆ 

อาษาอังกฤษ................................................................................................................................…………
คอมพิวเภตอร์…………………………………………………………………………………..…………………………..…….…….. 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………..…………………………………………..………………………. 

 
๑๔. เภหรียญเภครื่องราชอิสริยาอรณ์ที่ได้รับ 

๑. …………………………………………………………………………………………..……………………………………..……... 
๒. ………………………………………………………………………………………………………………..…………………........ 
๓. …………………………………………………………………………………............................................................... 

 
๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืนๆ ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เภกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเภกียรติคุณ 
    
    
    

       
๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่ เภห็นว่าเภด่น และเภกี่ยวข้องกับงานที่ประสงค์จะแจ้งให้               

คณะกรรมการทราบฯ 
๑. ......................................................... ................................................................................................. 
๒. .......................................................................................................................................................... 
๓. ................................................................................................. ......................................................... 

 
           /๑๗. วิสัยทัศน์…. 
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๑๗. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานส าคัญที่ประสบความส าเภร็จ จ านวน  ๔  ชุด 

(จัดท าเภป็นรูปเภล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 
๑. .......................................................................................................................................................... 
๒. .................................................................. ........................................................................................ 
๓. .............................................................................................. ............................................................ 

๑๘. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเภฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(กรณีมีหลายวุฒิให้ใช้วุฒิที่ส าเภร็จการศึกษาก่อน) ได้แก่……………………………………………………………..…. 
จากสถานศึกษา…………………………………..…….เภมื่อวันที่……..…..…เภดือน…………….……..พ.ศ…………..…… 

๑๙. วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีวุฒิมากกว่า ๑ วุฒิการศึกษาให้เภลือกเภฉพาะวุฒิที่เภห็นว่าเภกี่ยวกับงานใน           
หน้าที่มากที่สุด) ที่ได้รับ ได้แก่………………………………………….…….……………………………..………………….. 
 จากสถานศึกษา…………………………….………………..เภมื่อวันที่…………………………………………..…………....... 

๒๐. เภคยได้รับการเภลื่อนเภงินเภดือนเภป็นกรณีพิเภศษ  ๒ ขั้น…………..……….ครั้ง  ๑.๕ ขั้น………….…………….ครั้ง 
       นับจากเภริ่มรับราชการถึงปัจจุบัน 

๒๑. เภกียรตบิัตร รางวัลเภหรียญตราต่าง ๆ ที่ได้รับเภนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุชื่อเภกียรติบัตร/รางวัล/
อันดับรางวัล/ปี พ.ศ. ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบส าเภนาเภอกสารหลักฐานมาด้วย) 
๑. .......................................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................................... 
๓. ...................................................................................... .................................................................... 
(กรณีท่ีมีมากกว่า ๓ ชิ้น ให้เภลือกมาเภพียง ๓ ชิ้น) 
 

 ข้าพเภจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเภป็นความจริงทุกประการ และข้าพเภจ้าเภป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ  
ที่จะสมัครเภข้ารับการสอบคัดเภลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล เภรื่อง การรับสมัครสอบคัดเภลือก
พนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือมาด ารงต าแหน่งสายผู้บริหารในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)  ลงวันที่  ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ทุกประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบว่า ข้าพเภจ้า
ปิดบังข้อความหรือให้ข้อความไม่ถูกต้องตามความเภป็นจริงหรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเภข้ารับการสอบคัดเภลือก 
ให้ถือว่าข้าพเภจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเภลือกในครั้งนี้ 

 
                                   ลงชื่อ..................................................ผู้สมัครเภข้ารับการสอบคัดเภลือก 

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

                                ต าแหน่ง……………………………………………………… 

                                วันที.่..............เภดือน.........................พ.ศ….………. 
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การตรวจสอบของเภจ้าหน้าที่ 

(     )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเภข้ารับการสอบคัดเภลือก 

(     )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเภข้ารับการสอบคัดเภลือก 
 
   ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเภข้ารับการสอบคัดเภลือก 

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

         คณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเภลือก ฯ 

    วันที…่….…เภดือน……………….…...พ.ศ…..……... 

 
   ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเภข้ารับการสอบคัดเภลือก 

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

         คณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเภลือก ฯ 

    วันที…่….…เภดือน……………….…...พ.ศ…..……... 
    
   ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเภข้ารับการสอบคัดเภลือก 

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

    ประธานคณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเภลือก ฯ 

    วันที…่….…เภดือน……………….…...พ.ศ…..……... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เภอกสารหมายเภลข  ๒  

ข้อมูลบุคคล  ประกอบการพิจารณาสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อมาด ารงต าแหน่ง  
สายผู้บริหารในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6) 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
------------------------------------------- 

ต าแหน่ง (สอบคัดเภลือก)..............................................................................................................................………. 
ช่ือ..................................................ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.................................................ระดับ..................……… 
สังกัด...…………...................................อ าเภออ.....................................จังหวัด..............................……………..………. 
วัน เภดือน ปีเภกิด...........................……………….......................อาย.ุ..........................ปี 

ข้อมูลเบื้องต้น 

๑. เภงินเภดือน (ปัจจุบัน) .......................................................................บาท 

๒. วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด) ..................................................................................................................... 
๓. ระยะเภวลาการด ารงต าแหน่ง 
    ๓.๑ ในระดับปัจจุบัน 

 
วันท่ีด ารงต าแหน่งต้ังแต่.............................ถึงวันท่ี...................................... 
รวม..................ปี......................เภดือน....................วัน 

    ๓.๒ ในสายงานปัจจุบัน วันท่ีด ารงต าแหน่งต้ังแต่..............................ถึงวันท่ี..................................... 
รวม..................ปี.....................เภดือน....................วัน 

๔. อายุราชการ 
    (วัน/เภดือน/ปี) 

วันท่ีด ารงต าแหน่งต้ังแต่..............................ถึงวันท่ี..................................... 
รวม..................ปี....................เภดือน.....................วัน 

๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี 
    (ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

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

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

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
    (ย้อนหลัง ๕ ปี) 

๑. เภงินเภดือน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ได้รับการพิจารณา...........ขั้น 
๒. เภงินเภดือน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ได้รับการพิจารณา...........ขั้น 
๓. เภงินเภดือน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ได้รับการพิจารณา...........ขั้น 
๔. เภงินเภดือน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ได้รับการพิจารณา...........ขั้น 
๕. เภงินเภดือน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ได้รับการพิจารณา...........ขั้น 

หมายเหต ุให้ผู้ขอเภข้ารับการคัดเภลือกกรอกข้อมูลนี้ส่งพร้อมส าเภนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลหรือ บัตร ก.พ.๗   
             ซึ่งตนเภองได้ตรวจสอบและเภจ้าพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกต้อง 
 

  (ลงชื่อ)..........................................................เภจ้าของประวัติ และขอรับรองว่าถูกต้อง 

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

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

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

 ต าแหน่ง เภลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเภลือก 
 



เภอกสารหมายเภลข  ๓ 
 

 

 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อมาด ารงต าแหน่งสายผู้บริหาร   

ในต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ) 
 

 เภขียนที่……........………………………………………….……….. 

 วันที่……….…เภดือน……..................…..พ.ศ……..……..…. 
 
 ข้าพเภจ้า…………………….…………………………..…..ต าแหน่ง…………………………………..…………………………… 
อ าเภออ.............................จังหวัด……....................................อนุญาตให้……......................................……...………… 
ซึ่งเภป็น……..............................................………..ต าแหน่ง………………..….............................……………...…………….. 
ระดับ………………………………….ส านัก/กอง……………………………….…….………………………………............................. 
จังหวัด……...………….…………………...สมัครเภข้ารับการสอบคัดเภลือก ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
....................................................  เภรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเภลือกพนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือมา
ด ารงต าแหน่งสายผู้บริหาร ในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ) ลงวันที่   
๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ส าหรับผลการประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการปรากฏตาม
แบบประเมินที่แนบมาพร้อมนี้. 
 
 
     (ลงชื่อ)……………………..…………………………..…. 

             (…...................................................……) 

          ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
เพื่อประกอบการพิจารณาสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติงาน เพื่อมาด ารงต าแหน่งสาย

ผู้บริหาร ในต าแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 
ส่วนที่ 1. ผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ความเห็นเพิ่มเติม 

ควร 
ปรับปรุง 

ค่อนข้าง 
พอใช้ 

พอใช้ ดี ดีเด่น  

1. คุณภาพของงาน 
 

      

2. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้  
 

      

3. การยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 
   ในผลงาน  

      

4. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
 

      

5. ความรับผิดชอบ  
 

      

6. ความอุตสาหะ 
 

      

7. การรักษาวินัย 
 

      

8. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับ 
    การเป็นข้าราชการ 

      

9. การจัดระบบการท างานที่โปร่งใส   
    และสามารถตรวจสอบได้ 

      

 
 
       (ลงชื่อ)................................................. ผู้ประเภมิน 
              (.................................................) 
      ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 
                   ............... / .......................... / ............... 
 
 
      (ลงชื่อ)................................................. ผู้ประเภมิน 
              (.................................................) 
      ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 
                   ............... / .......................... / ............... 
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ส่วนที่ 1. สมรรถนะ 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับสมรรถนะที่มีในปัจจุบัน  
ความเห็นเพิ่มเติม 

ควร 
ปรับปรุง 

ค่อนข้าง 
พอใช้ 

พอใช้ ดี ดีเด่น  

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

      

2. บริการที่ด ี
 

      

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 
    งานอาชีพ 

      

4. จริยธรรม 
 

      

5. ความร่วมแรงร่วมใจ 
 

      

6. การคิดวิเคราะห์ 
 

      

7. การมองภาพองค์รวม 
 

      

8. ความเป็นผู้น า 
 

      

9. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
 

      

10. การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ 
 

      

 
 
       (ลงชื่อ)................................................. ผู้ประเภมิน 
              (.................................................) 
      ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 
                   ............... / .......................... / ............... 
 
 
      (ลงชื่อ)................................................. ผู้ประเภมิน 
              (.................................................) 
      ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 
                   ............... / .......................... / ............... 
 
 



 เอกสารหมายเลข ๔ 
 
 
 

ปกหน้า 
แบบแสดงวิสัยทัศน์และผลงานพร้อมเอกสารประกอบ 

เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติงาน เพื่อมาด ารงต าแหน่งสายผู้บริหาร           
ในต าแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ) 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 

 
 
 
 
 

 
ผลงานเภรื่อง 

 
1. ................................................................................................................  
2. ................................................................................................. ...............   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอโดย 
 
   ชื่อ – ชื่อสกุล  ..............................................................................................  
   ต าแหน่ง .............................................................................................. ......... 
  กอง/ส่วน  ....................................................................................................  
   สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบล...................................อ าเภอ................... 
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การแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน 
 
ข้อก าหนด เภนื้อหาของวิสัยทัศน์และผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ ากว่า 25  หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวม 
   เอกสารประกอบ)  ใช้อักษร TH SarabunPSK  ขนาด 16  และมีจ านวนบรรทัดต้อง 
   ไม่ต่ ากว่าหน้าละ 28 บรรทัด  โดยการย่อหน้าต้องไม่เป็นการหลีกเลี่ยงเพ่ือให้มีจ านวนหน้า 
   ของผลงานเพ่ิมขึ้น 
 
โครงร่างประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 วิสัยทัศน์ 
 

1) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เภข้ารับการสอบคัดเภลือก 
............................................................................................................................. ............................ 

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

.................................................................... .........................................................................................................  
 
    2)  ความมุ่งหวังต่อหน่วยงานเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือก 

......................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................  
............................................................................................................................. ................................................  
 
ตอนที่ 2  แบบแสดงรายละเอียดผลงาน 
 ผลงานชิ้นที่ 1 

1) ชื่อผลงานชิ้นที่ 1 ........................................................................................................................  
2) ระยะเวลาที่ด าเนินการ ........................................................................................................ ....... 
3) ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

3.1 ......................................................................................................................... ................... 
3.2 ..................................................... .......................................................................................  
3.3 ......................................................................................................................... ................... 

      4) สรุปสาระข้ันตอนการด าเนินการ ................................................................................................  
          ............................................................................................................................. ....................... 
          ............................................................................................................................. ....................... 
         .......................................................................... .......................................................................... 
          ............................................................................................................................. .......................    
     5) ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)  1. ................................................สัดส่วนของผลงานร้อยละ......... 
       2. ................................................สัดส่วนของผลงานร้อยละ......... 
      3. ................................................สัดส่วนของผลงานร้อยละ......... 
   
          / 6) ส่วนของ 
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       6) สว่นของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน).... 
          ......................................................................................... .......................................................... 
          ............................................................................................................................. ...................... 
          ...................................................................................................................................................  
      7) ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ............................................................................  
          ............................................................................................................................... ................... 
          ..................................................................................................... ............................................. 
         ............................................................................................................................. ..................... 
       8) การน าไปใช้ประโยชน์ ............................................................................................................  
         ............................................................................................................................. ..................... 
          .................................................................................................................................. ................ 
         ......................................................................................................... ......................................... 
       9) ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค .................................................................... 
           .................................................................................... ............................................................ 
          ............................................................................................................................. ................... 
          ................................................................................................................................................    
             10) ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. ............ 
          ............................................................................................................................. ................... 
          ............................................................................... ................................................................. 
          ............................................................................................................................. ...................   
 
   ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ) ..................................................... 
       (.................................................) 
                  ผู้เสนอผลงาน 
       ........../.........................../ .......... 
 
 
          / ผลงานชิ้นที่ 2….. 
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 ผลงานชิ้นที่ 2 

1) ชื่อผลงานชิ้นที่ 2 ....................................................................................................... ................. 
2) ระยะเวลาที่ด าเนินการ ............................................................................................................... 
3) ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 

                  3.1 ........................................................................................................ .................................... 
                  3.2 ......................................................................................................................... ................... 
                  3.3 ............................................................................................................................................  
     4) สรุปสาระข้ันตอนการด าเนินการ .............................................................................................. .. 
          ................................................................................................................................... ................. 
          ....................................................................................................... ............................................. 
         ............................................................................................................................. ....................... 
          ....................................................................................................................................................    
     5) ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)  1. ................................................สัดส่วนของผลงานร้อยละ......... 
       2. ................................................สัดส่วนของผลงานร้อยละ......... 
      3. ................................................สัดส่วนของผลงานร้อยละ......... 
      6) สว่นของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน).... 
          ............................................................................................................................... .................... 
          .................................................................................................... ............................................... 
          ............................................................................................................................. ...................... 
      7) ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ............................................................................ 
          ............................................................................................................................. ..................... 
          ........................................................................................................................................... ....... 
         .................................................................................................................. ................................ 
       8) การน าไปใช้ประโยชน์ ....................................................................................................... .....  
         ........................................................................... ....................................................................... 
          ............................................................................................................................. ..................... 
         ............................................................................................................................................... ... 
       9) ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค .................................................................... 
           ............................................................................................................................. ................... 
          .................................................................................................. .............................................. 
          ............................................................................................................................. ...................   
             10) ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................  
          ............................................................................................................................. ................... 
          ............................................................................................................................. ................... 
          ............................................................................................. ...................................................   
 
           / ขอรับรอง...... 
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    ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ) ..................................................... 
       (.................................................) 
                  ผู้เสนอผลงาน 
       ........../.........................../ .......... 
 
  ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็น
จริงทุกประการ. 
 
  (ลงชื่อ)...........................................   (ลงชื่อ)............................................... 
           (.........................................)           (...............................................) 
        ผู้ร่วมด าเนินการ                   ผู้รว่มด าเนินการ 
                             ........... / ................/ .........                             .......... / ...................... / ..........  
 
  (ลงชื่อ)...........................................   (ลงชื่อ)............................................... 
           (.........................................)           (...............................................) 
        ผู้ร่วมด าเนินการ                   ผู้รว่มด าเนินการ 
                             ........... / ................/ .........                             .......... / ...................... / .......... 
 
   ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)................................................. 
              (...............................................) 
     ผู้อ านวยการ / หัวหน้าส่วน............................................... 
 
  ความเห็น..................................................................................................................... ............ 
 
      (ลงชื่อ)................................................. 
              (...............................................) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล......................................... 
 
   ความเห็น................................................................................................................................. 
 
     (ลงชื่อ)................................................. 
              (...............................................) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล......................................... 
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ตอนที่ 3  แบบแสดงรายละเอียดข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
     ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

1. ชื่อผลงาน ...................................................................................... ................................................................ 
 

2. หลักการและเหตุผล ............................................................................................................................. ......... 
................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  

 
      3. บทวิเคราะห์ / แนวความคิด / ข้อเสนอ  .................................................................................... ................. 

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

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

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

............................................................................................................................. ...........................................  
 
       4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ .....................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ........................................... 

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

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

............................................................................................................................. ...........................................  
 
       5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ............................................................................................................................. ......... 
   ................................................................................... .....................................................................................  

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

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

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

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

ผู้เสนอแนวความคิด 
............. / ....................... / ................. 

 
 
 
 
 



                เอกสารหมายเลข 5 
 
 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 
1. ระเบียบการเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
     1.1  ผู้สอบควรตรวจสอบสถานที่ และวัน เวลาสอบ ให้เรียบร้อยก่อนสอบ 
  1.2  ผู้สอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ  แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องสอบ พร้อมลงชื่อเข้าสอบ 
 1.3  ไม่อนุญาตให้น าหนังสือ หรือเอกสารอ่ืนใด และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ  
         (ยกเว้นดินสอ ปากกา ยางลบ หรือน้ ายาลบค าผิดเท่านั้น) 

1.4 ต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ  (ชุดข้าราชการ) 
1.5 ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
1.6 ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที  หากเข้าสอบไม่ทันจะถือว่าขาดสอบ 
1.7 นั่งตามที่ก าหนดให้  จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้ 
1.8 ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และค าสั่งของคณะกรรมการคุมสอบ  โดยไม่ทุจริตในการสอบ 
1.9 มิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนคัดลอกค าตอบของคน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมี

เหตุผลความจ าเป็นให้แจ้งต่อคณะกรรมการคุมสอบ 
1.10 ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
1.11 ให้ส่งกระดาษค าตอบและข้อสอบ  หลังการสอบผ่านไปแล้วอย่างน้อย 45 นาที 
1.12 เมื่อส่งกระดาษค าตอบและข้อสอบแล้ว  ไม่สามารถกลับเข้ามาในห้องสอบได้อีก  และผู้นั้นต้อง 

   ออกไปห่างจากห้องสอบ  และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่  
1.13 เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการสอบทันที และไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ      

   ของคณะกรรมการคุมสอบ อีกต่อไป 
 
 
2. ระเบียบการเข้าสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
  2.1  ผู้สอบต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรายงานตัวก่อนเวลาสอบอย่างน้อย  
         20 นาที จึงจะสามารถเข้าห้องสอบได้ 
  2.2  การตรวจสอบสถานที่ และวันเวลาสอบ ให้เรียบร้อยก่อนเวลาสอบ 

2.3  ต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ (ชุดข้าราชการ) 
  2.4  ไม่อนุญาตให้น าหนังสือ หรือเอกสารอ่ืนใด และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ  

2.5  ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
2.6  เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว  ไม่สามารถกลับเข้ามาในห้องสอบได้อีก  และผู้นั้นต้องออกไปห่างจาก 
       ห้องสอบ  และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่  
   

 
************** 

     
  
 
 
 
 



นักบริหารงานทั่วไป              เอกสารหมายเลข 6 
 

รายละเอียดวิชาที่ใช้ในการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
ล าดับที่ ประเภทความรู้ความสามารถทั่วไป  (ชื่อวิชา)   หมายเหตุ 
    1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน  การตรวจสอบ 

การปฏิบัติงาน  การให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน ละ
กฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

    2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช 2557  
    3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

จนถึงปัจจุบัน 
 

    4 พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2526  
    5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 

    6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
    7 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  
    8 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
    9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 
 

    10 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 

 

    11 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 

    12 เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม  
ล าดับที่ ประเภทความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ชื่อวิชา)  หมายเหตุ 
    1 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 

    2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

 

    3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ 
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน 

 

    4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน 

 

    5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

 

    6    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

 

           / ล าดับที่..... 
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ล าดับที่ ชื่อวิชา   หมายเหตุ 
   7 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 

   8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 

   9   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน- 
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2553 

 

  10    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 

 

  11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร- 
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

 

  12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง- 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

 

  13 หลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนต าบล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     เอกสารหมายเลข 7 
 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

**********       
 

   โดยประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์  หรือการประเมินผลงานและการแสดงวิสัยทัศน์  
รวม  100  คะแนน  แบ่งออกเป็นรายละเอียดดังนี้ 
 

   1.  วิสัยทัศน์ และผลงาน   (40 คะแนน)  ดูจากวิสัยทัศน์และผลงานที่น ามาเสนอ 
      1)  วิสัยทัศน์      20  คะแนน 
      2)  ผลงาน        20  คะแนน 
   2.  ความสามารถในการบริหาร (30 คะแนน) จากการตอบค าถามที่ก าหนดใน
วันสอบสัมภาษณ์ 
     1)  ความรู้ในการบริหาร    10  คะแนน 
     2)  ความรู้ในการบริหารอย่างมืออาชีพ    10  คะแนน 
     3)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล   10  คะแนน 
   3.  บุคลิกภาพและภาวะผู้น า  (30 คะแนน)  จากการซักถามปัญหาต่าง ๆ ในวัน
สอบสัมภาษณ์ และดูจากบุคลิกภาพและภาวะผู้น า 
      1)  ความประพฤติและค่านิยม     5  คะแนน 
    2)  ความอุตสาหะ     5  คะแนน 
    3)  มนุษย์สัมพันธ์      5  คะแนน 
    4)  ความสามารถในการสื่อความหมาย    5  คะแนน 
    5)  ความม่ันคงในอารมณ์     5  คะแนน 
    6)  ปฏิภาณไหวพริบ      5  คะแนน 

 
 

*********** 
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เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
สายผู้ปฏิบัติงาน มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  

ในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)  
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  

 ............................................................   
 
 
๑.  ใบสมัครเภข้ารับการคัดเภลือก ฯ  พร้อมติดรูปถ่าย   จ านวน  ๑         ชุด  
๒.  ข้อมูลส่วนบุคคล      จ านวน  4    ชุด 
๓.  ส าเภนาบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล   จ านวน  4    ชุด 
๔.  ส าเภนาทะเภบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล   จ านวน  4    ชุด 
๕.  ส าเภนาวุฒิการศึกษา   จ านวน  4    ชุด 
๖.  ใบรับรองแพทย์   จ านวน  ๑   ฉบับ 
๗.  ประวัติการลา      จ านวน   ๑     ชุด 
๘.  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่ตนสังกัดอนุญาตให้มาสมัคร- 
     เภข้ารับการสอบคัดเภลือกได้         จ านวน   ๑      ฉบับ 
9.  แบบประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จ านวน  1    ชุด 
10.  แบบแสดงวิสัยทัศน์และผลงานพร้อมเภอกสารประกอบ  จ านวน  4    ชุด 
๑๑. เภอกสารอ่ืน ๆ  ที่เภก่ียวข้อง   จ านวน  4    ชุด 
 
 
 
 

…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


