
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
************************************* 

  

      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล บางเดื่อ  จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติเพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง  (นักบริหารงาน คลัง ระดับ 6) จ านวน ๑ 
อัตรา   
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 16 
มกราคม 2558  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การคัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๐  ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐  ข้อ ๘๖ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๕๔ (๓) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก  จ านวน  1  ต าแหน่ง ดังนี้ 
   ๑.๑  ต าแหน่ง  หัวหน้า ส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ 6)     

       เลขทีต่ าแหนง่  04-0103-001  จ านวน ๑ อัตรา 
  ๒. รายละเอียดต าแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
      ๒.๑ ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง)      
      ๒.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงาน  ค่อนข้างสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ปกครองผู้อยู่ใต้  บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผู้ช านาญการ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย       

    ๒.๓  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงาน

การคลัง ที่ต้องใช้ความช านาญ โดยตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง 
งานการเงิน  และบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งาน
ธุรการ งาน จัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเก่ียวกับการเบิกจ่าย งาน
รับรองสิทธิ การเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและ
หลักฐาน  แทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของ 
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หน่วยงานที่สังกัด  หน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและ
ประเมินผล ท ารายงาน ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับราย
ได้รายจ่ายจริงเพ่ือ ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับรายจ่าย ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดการประหยัด และคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของอบต. สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ด าเนินการ
ให้มีการช าระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบ
การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ
รักษาเงิน เป็นกรรมการ  ตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุฯลฯเสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขปญหา การปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เข้าร่วม  ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย และ
แผนงานของหน่วยงาน ที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังท าหน้าที่ก าหนด  

นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาร่างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ  

ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล และแก้ปญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย     
๒.๔ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

      นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการคลังแล้ว จะต้อง 
    1. มีความรู้ในการบริหารงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที ่ 
    2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
    3. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด  
    4. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและ

เสนอแนะวิธี การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
    5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา  
    6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษยสัมพันธุ์ที่ด ี 
    7. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
    8. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
    9. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 

               ผูส้มัครสอบจะตอ้งเปน็ผูมี้คุณสมบตัติอ่ไปนี้ครบถ้วนในวันรับสมัคร 
    3.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บริหาร

การ คลัง การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทาง
บริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมีการ ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต) 
หรือทางอ่ืนที่ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ และได้ด ารง
ต าแหน่งในระดับ 6 หรือที่ก.อบต.เทียบเท่าโดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการ
คลัง หรือการเงิน และบัญชีหรือการพัสดุ หรือการจัดเก็บรายได้หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปหรือ 



/3.2 ได้ด ารง… 
- 3 - 

3.2 ได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับ 
ด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการ
ตรวจสอบภายในหรืองานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อย     
กว่า 1 ป  

4. คุณสมบัติท่ัวไปส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  

เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 

      (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปบริบูรณ์ 
      (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
      (๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่นเฟอน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
      (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
      (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
      (๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
      (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
       (๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
       (๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
       (๑๔)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

๕. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
       ให้ผู้มีสิทธิ์และประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล บางเดื่อ  อ าเภอ บางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ตั้งแต่วันที่   2  เดือน 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น.  ในวันและ
เวลาราชการ  
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๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัครสอบ 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

    6.๑  ใบสมัคร  (ผนวก ๑) 
    6.๒  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว   

(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน ๒ รูป    
    6.๓  ส าเนาทะเบียนบัตรประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  (ก.พ.๗)  พร้อม 

รับรองส าเนาทุกหน้า จ านวน ๑ ชุด 
    6.๔  ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ชุด    
    6.๕  หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด อนุญาตให้มาสมัครสอบ 

คัดเลือก  (ผนวก ๒) 
    6.๖  แบบประเมินบุคคล  (ผนวก ๓) 
    6.๗  หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฯลฯ 

๗. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน  ๒๐๐.-  บาท  

(-สองร้อยบาทถ้วน-)  (ช าระในวันสมัคร) 

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
    คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะด าเนินการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็น  ๓  ภาค 

มีคะแนนรวม 3๐๐ คะแนน ดังนี้  
    ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) (ผนวก 4) 
ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะโดยวิธี  

สอบข้อเขียนหรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  
    ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
    ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะโดยวิธี 

สอบข้อเขียนหรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  
    ค. ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) 
    ให้ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยพิจารณาจากความรอบรู้ แนวความคิด  และ 

ความคิดเห็น ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
๙. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ   

๖๐  แล้วจัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนต่ าสุด  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้
จัดล าดับผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ดังนี้ 

    (๑)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
    (๒)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง  
 ในระดับปจจุบัน 
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    (๓)  ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจาก  
   เงินเดือนมากกว่า 

    (๔)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
    (๕)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงกว่า 
    (๖)  ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้ก่อน 
    (๗)  ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ได้รับพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า  
๑๐. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
      10.๑ คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หมายเลข  

ประจ าตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สอบ ในวันที่  24  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

      10.2 ก าหนดวัน  เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือก  ดังนี้ 
 

เวลา 
วันที่สอบ 

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐  น. สถานที่สอบ 

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม  
พ.ศ. 2558 

วิชาภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) 
วิชาภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข ) 

วิชาภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง  
(ภาค ค) 

ห้องประชุม  
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชั้น ๔ 
ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

 
๑๑. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  รายละเอียดตาม  (ผนวก  ๕)   

 
๑๒. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จะรายงาน ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พิจารณา 

แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่ว่าง จากบัญชีผลการสอบคัดเลือกตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ 
๑๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

         คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายงานปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สายงานผู้บริหาร  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง  (นักบริหารงานคลัง ระดับ  ๖)  จะประกาศรายชื่อผู้สอบ
คัดเลือกได้ โดยจะประกาศผล การสอบคัดเลือกไม่เกิน ๗ วันท าการ  ภายหลังจากวันสอบคัดเลือกที่กรรมการได้
ตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  อ าเภอบางปะหัน   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๑๔. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
       คณะกรรมการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนต าบลสายงานปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สายงานผู้บริหาร  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง  (นักบริหารงานคลัง  ระดับ  ๖)  จะขึ้นบัญชีส ารองผู้สอบ
คัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างแล้ว และ
ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
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     ๑4.๑  ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
     ๑4.๒  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
     ๑4.๓  ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง  
     ๑4.๔  มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่ 
     ๑4.๕  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีมติในเรื่องดังกล่าว  

เป็นอย่างอ่ืน 

ประกาศ  ณ วันที่   6  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
                    (นายบ ารุง  โพธิ์ศิลา) 

                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
            

หมายเลขประจ าตัวสอบ    

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
------------------------------------ 

๑. ชื่อ  -  สกุล            
 อายุ    ปี   วุฒิการศึกษา         

๒. สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหารในต าแหน่ง        
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓. ได้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสอบ  คือ      
ตั้งแต่วันที่  เดือน    พ.ศ.        
ถึงวันที่  เดือน    พ.ศ.     รวมระยะเวลา     ป ี     เดือน 

๔. ต าแหน่งปัจจุบัน                        ระดับ      ขั้นเงินเดือน             บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบล      ต าบล       อ าเภอ  จังหวัด         

๕. เริ่มรับราชการครั้งแรกต าแหน่ง                         ระดับ                    
สังกัด             
เมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.         

6.   เคยปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีสมัครสอบ ได้แก่         
                    
7.   การถูกลงโทษทางวินัย 
      (     )  ไม่เคย 
      (    )  เคย  ระบุ              
      (    )  อยู่ระหว่างถูกสอบสวน  เรื่อง            
8.    ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมกับใบสมัครแล้ว รวม....................................................ฉบับ 
      คือ   (     ) รูปถ่ายฯ ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

  (     ) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  (     ) ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล (ก.พ. 7) 
  (     ) หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก 
  (     ) ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการเรียน 
  (     ) ใบรับรองแพทย์ 

ผนวก  ๑ 

 

 

 
รูปถ่ายขนาด 

 1 นิ้ว 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 

 6 เดือน) 
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  (     ) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม  
  (     ) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  คือ................................................................................................................. 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบคัดเลือกตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก และข้อความที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากได้
ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนชื่อข้าพเจ้าออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือก หรือไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ แล้วแต่กรณีโดยที่ข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องสิทธิใด ๆ  

 (ลงชื่อ)                                          ผู้สมัครสอบ 
        (                                            ) 
วันที่         เดือน                  .พ.ศ.               . 

 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

(     ) มีหลักฐานครบ        ได้รับเงินค่าธรรมเนียม จ านวน   ๒00.- บาท ไว้แล้ว 
(     ) หลักฐานไม่ครบ คือ ไม่มีเอกสาร ดังต่อไปนี้  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที.่.....................  

...................................................................... วันที่............เดือน.............................พ.ศ.................  
 

(ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร (ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าที่รับเงิน  
      (...............................................)         (.............................................) 
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ................  วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ............  

 

   มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
   คุณสมบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจาก           
              

 
 

 (ลงชื่อ)                         เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
                                     (               ) 

วันที่     เดือน      พ.ศ.             
 
 



 
 
 

 
 

หนังสือยินยอมให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
 

เขียนที ่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 

         วันที่ .......  เดือน  ...................  พ.ศ. 2558  

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารฯ  
 

       ข้าพเจา้   นายบ ารุง  โพธิ์ศิลา  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ นางสาวอโณทัย  
ทองสุข  ต าแหน่ง  นักวิชาการคลัง ระดับ  6ว อนุญาตให้  นางสาวอโณทัย  ทองสุข  ต าแหน่ง  นักวิชาการคลัง 
ระดับ  6ว  สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  ต าแหน่ง   
หัวหน้าส่วนการคลัง  (นักบริหารงานคลัง  ระดับ   6)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล บางเดื่อ  หากได้รับการ
คัดเลือกข้าพเจ้ายินยอมให้โอน/ย้ายไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 
 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
            (ลงชื่อ)  
 
                         (นายบ ารุง  โพธิ์ศิลา) 
                       ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ๒ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 

 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน  (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
 

๑. ชื่อและนามสกุล ............................................................. ของผู้รับการประเมิน   
๒. วุฒิการศึกษา …………… ..………… ..… .... สาขาวิชา .......................................... ระดับการศึกษา

...............................................................................................................................  
๓. สถานศึกษา ...................................................................  จบการศึกษาเม่ือป พ.ศ...................................... 
๔. เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันที่ .................. เดือน ..................... พ.ศ. ............................... 
     ต าแหน่ง...................................................................................................................  
๕. ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงานหรืองานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ป  ดังนี้   
๕.๑ …ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการคลัง……… ..… ..รวม…… -…… .ป……… -.……เดือน 
๕.๒ …ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการคลัง… .รวม………… .ป……… ..-…… .เดือน 
๕.๓ ………………………………………………………………รวม………… ..ป………… ....…… เดือน 

๖. ปจจุบันด ารงต าแหน่ง ...........................................................ระดับ.............ขั้น................................บาท 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  เมื่อ...........เดือน............. พ.ศ................ 

๗. ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย  (ถ้ามี) 
…………………………………………………………….............-....................................………………… ..……………… ..………… 
………………………………………………………………………………………… ..……………………………………………………… .…… 
……………………………………………………………………………………………… .……………………………………………… .……… 
…………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………… 

๘. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)…………………………………………ผู้รับการประเมิน 
                                                               (…………………………………………… .) 
                                                                ต าแหน่ง …………………………………………… . 
                                                        วันที่  ......  เดือน  ......................  พ.ศ. …………… 

ผนวก  ๓ 
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ตอนที่  ๒  การประเมินบุคคล 
ระดับการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งสายงานใหม่ 

๑.   ความประพฤติ    พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- การรักษาวินัย 
- ประวัติส่วนตัว  ความประพฤติส่วนตัว 
- ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมอื่น 
- การปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน  และข้อบังคับของ 

          ทางราชการ 
- การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ 

ข้าราชการ 

 
๑๐ 

 
 
 
 
 
 

 

๒.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่เก่ียวข้อง  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ไม่ละเลยต่องาน  ยอมรับผลงานของตนเองด้านความส าเร็จและความ

ผิดพลาด  ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
- ตั้งใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี   
-     จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน                        

๑๐  

๓.  ความอุตสาหะ   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- มีความมานะอดทน  เอาใจใส่หน้าที่การงาน 
- กระตือรือร้น  อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
- มีความขยันหมั่นเพียร  ไม่เฉ่ือยชา 
- ไม่ย่อท้อ  สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ         
-     ตั้งเป้าหมายให้งานส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

๑๐  



-๓- 

๔.  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น                
- ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี   
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ          
- เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

๑๐  

 
 

 
 

ตอนที่  ๒  การประเมินบุคคล 
ระดับการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
๕.  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 

- ความรู้ความช านาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
- สามารถปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
- มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ          
-     ประสบการณ์ในการท างาน  

๑๐  

๖.  ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด                           
-    ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการท างาน 
- ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย   
- มีความแม่นย าถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ 

๑๐ 
 
 

 

๗.  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ  แนวทางเทคนิควิธีการ  

หรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน  การปรับปรุงงาน    
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ        
- ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยากหรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลด ี

๑๐  



-๔- 

๘.  ทัศนคติและแรงจูงใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  ระบบราชการและงานในหน้าที่ 
- แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน 
- ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน     
- แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
     โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

๑๐  
 
 
 
 
 

๙.  ความเป็นผู้น า  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ  การวางแผน  การ

มอบหมายงาน  การให้ค าแนะน าและพัฒนา  การควบคุมงาน  ความ
ใจกว้าง  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- ความคิดลึกซ้ึงกว้างขวาง  รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ 

๑๐  

๑๐.  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ   
- ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ 
- ความเชื่อมั่นในตนเอง  ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม 

 

๑๐  

รวม ๑๐๐  
 
 

ตอนที่  ๓  สรุปผลการประเมิน 

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(    )    ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐) 
(    )    ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  (๖๐) 
          (ระบุเหตุผล)…………………………….....................................…………………………………………………………………. 
         …………………………………………………….............................................……………………………………………………… 
         …………………………………………………..........................................…………………………………………………………… 
         …………………………………………..........................................…………………………………………………………………… 

สรุปผลการประเมิน 

(    )    สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้  เนื่องจากผ่านการประเมิน 
(    )    ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน  
 
 



 
                                                                       (ลงชื่อ)…………….................………….………..ผู้ประเมิน 
                                                                              (.......................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง  ............................................................ 
                                                                       วันที่….....….เดือน.................... พ.ศ.  .......……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
ในต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง  (นักบริหารงานคลัง ระดับ  ๖) 
ส าหรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

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

เนื้อหาวิชาตามระเบียบ/กฎหมาย  ที่ใช้ในการออกข้อสอบ 
................................................................. 

 

ผนวก  ๔ 
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 ๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๕๐    
 ๒.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง     
      ปจจุบัน    
 ๓.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน    
 ๔.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒    
 ๕.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
                   พ.ศ. ๒๕๔๒   
 6.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  
 7.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. 2542   
 8.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   พ.ศ. 2540 
 9.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 
 10. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   พ.ศ. 2539 
 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       พ.ศ. 2548 
 12. เหตุการณ์ปจจุบันด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
ในต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง  (นักบริหารงานคลัง ระดับ  ๖)  

ส าหรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข.) 
................................................................. 

 
เนื้อหาวิชาตามระเบียบ/กฎหมาย ที่ใช้ในการออกข้อสอบ 



.................................................................... 
 
 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 2558    
 2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) 2547 
 3.  พระราชบัญญัติ ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 4.  พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
 5.  พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 6.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2550   
 7.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
 8.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2542   
 9.  งานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักบริหารงานคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
………………………………………. 

 

ผนวก  ๕ 
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  ๑.  การสอบคัดเลือกจะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และวิธีการ
สอบโดยเคร่งครัด  ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า ไม้บรรทัด และยางลบ เป็นต้น 

๒.  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
    ๒.๑ แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และประพฤต ิ

ตนเป็นสุภาพชน 
    ๒.๒ ต้องน าบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลหรือบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตน 

อ่ืน ซึ่งทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันสอบด้วย หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
    ๒.๓ การสอบข้อเขียน 

๒.๓.๑   ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ๓0 นาท ี
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 

๒.๓.2  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากท่ีได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว ๑๕ นาท ี
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 

๒.๓.3  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ และห้องสอบตามที่คณะกรรมการสอบ 
คัดเลือกฯ ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบส าหรับวิชานั้น 

๒.๓.4  ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ที่เข้าสอบผิดวัน 
หรือเวลาจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรอบและเวลาที่ก าหนดไว้อีก 

๒.๓.5  ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในการสอบ 
ไปเอง   นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

๒.๓.6  ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนเข้า
ไปในห้องสอบ  เว้นแต่ต ารา หนังสือ  บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งก าหนดให้จัดหาเองใน  ข้อ ๒ .๓.๕  และ
ที่กรรมการออกข้อสอบประจ าวิชาได้ก าหนดให้น าเข้าห้องสอบได้  และได้รับอนุญาตจาก  หัวหน้าห้องสอบหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 

๒.๓.7  ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบตลอดจนกระดาษค าตอบ 
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  ผู้ฝาฝนจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

๒.๓.8  เชื่อฟงและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่ 
คุมสอบโดยเคร่งครัด 
 ๒.๓.9  ระหว่างเวลาสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ ผู้ใดออกจากห้องสอบระหว่างเวลา
สอบจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบอีก และถูกปรับให้ตกในภาคท่ีสอบนั้น   

๒.๓.๑0 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
หากฝาฝนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจสั่งให้ออกจากห้องสอบ และปรับให้ตกในภาคท่ีสอบนั้น 
 

๒.๓.๑1  ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ หากฝาฝนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจสั่งให้           
ผู้นั้นออกจากห้องสอบ และอาจปรับให้ตกในภาคท่ีสอบนั้น 

๒.๓.๑2  ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลาหรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป ต้องนั่งอยู่ ณ  ที่นั่ง
สอบจนหมดเวลาสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้และไม่ท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ หากฝาฝน
จะถูกปรับให้ตกในภาคท่ีสอบนั้น 

๒.๓.๑3  ห้ามน าแบบทดสอบและกระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบไม่ 
ว่ากรณีใด ๆ หากฝาฝนจะถูกปรับให้ตกทุกภาคที่มีการสอบในครั้งนี้ 



๒.๓.๑4  เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ  
จะต้องหยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ ว หากฝาฝนอาจ
ถูกปรับให้ตกในภาคท่ีสอบนั้น 

๒.๓.๑5  ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ     
หากฝาฝนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจสั่งให้ออกจากห้องสอบ  และถูกปรับให้ตกทุกภาคที่มีการสอบใน  
ครั้งนี้ ผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาปรับให้ตกในการ
สอบครั้งนี้ และรายงานให้ต้นสังกัดของผู้นั้น เพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 
………………….......................................………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนังสือยินยอมให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

ผนวก  ๒ 

 

 



 
เขียนที ่..................................................................... 

 

         วันที่  ..........  เดือน  ........................  พ.ศ. .......................  

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารฯ  
 

       ข้าพเจา้   ...............................................................   ต าแหน่ง  .................................................
สังกัด ................................................ อ าเภอ ...............................................  จังหวัด
......................................................   ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ  ...................................................... ต าแหน่ง   
...................................................... อนุญาตให้   ......................................................ต าแหน่ง  
...................................................... สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารที่ว่าง  ต าแหน่ง  ......................................................................... ของ......................................................
หากได้รับการคัดเลือกข้าพเจ้ายินยอมให้โอน/ย้ายไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 
 

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