
                         
            
 
 

 
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลคลองชลี้อม 

เรื่อง   รบัสมัครสอบคดัเลือกเพือ่แตง่ตั้งพนักงานส่วนตาํบลใหด้ํารงตาํแหน่งบรหิารต่างสายงาน 
 ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลคลองชีล้อม  

ตําแหน่ง รองปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล (นกับรหิารงานองค์การบรหิารส่วนตําบล ระดบั 6) 

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

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  จะดําเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน  ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
คลองชีล้อม ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 6) จํานวน   
๑   อัตรา   

                  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘6  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตรัง  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่  24  ตุลาคม ๒๕๔๕ 
(และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ประกอบกับความในข้อ 9 และข้อ 14  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดตรัง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2557 ลงวันที่      25  
ธันวาคม  2557 และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม ที่ 165/2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  
ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 6)  จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก ฯ รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

                  ๑. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
                      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 6)   
จํานวน ๑  อัตรา 

       ๒. รายละเอียดตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ผนวก ก.) 

                  3. คณุสมบตัิของผู้มีสทิธสิมัครสอบคดัเลือก 

 ผู้สมัครสอบคดัเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับ
ตําแหน่งในวันสมัครสอบคัดเลือก รายละเอียดดังน้ี 
 1.  เป็นพนักงานส่วนตําบลสายงานบริหารอ่ืน ซึ่งดํารงตําแหน่งสายงานบริหารไม่ตํ่ากว่าระดับ 
6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 2.  กรณีพนักงานส่วนตําบลซึ่งโอนมาจากข้าราชการประเภทอ่ืน ให้เริ่มนับระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งบริหารตามสายงานน้ัน ต้ังแต่โอนมาดํารงตําแหน่งบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องกับงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 3.  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่              
ก.อบต. กําหนด 
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 4.  ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการ 
 1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงของประเทศไทย 
           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหค้ําปรึกษาแนะนําและ 

    เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

                   5.  การรบัสมัครเข้ารบัการสอบคดัเลือกและสถานทีร่บัสมัครสอบ 
    ให้ผู้มีสิทธิและมีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ย่ืนใบสมัครสอบพร้อมเอกสารและ
หลักฐานตามข้อ 6  ตามที่ผู้ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ กําหนด ด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานปลัดฯ           องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558  ถึงวันที่        25 
สิ งหาคม   2558 ใน วันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอี ยดไ ด้ทาง โทร ศัพท์หมาย เลข               
๐-๗๕๒9-0868 โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตําแหน่งที่สมัคร 

          6.  เอกสารและหลกัฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัครสอบคดัเลือก 
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ  ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกพร้อม
ด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้อง  และลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังน้ี 

๑) ใบสมัครตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อมกําหนด  
๒) รูปถ่ายหน้าตรงสวมเคร่ืองแบบข้าราชการ ไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่ว่นตาดํา  ขนาด ๑ น้ิว  

จํานวน  ๓  รปู (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนช่ือ – ช่ือสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 
๓) สาํเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรประจําตัวข้าราชการ) จํานวน 3 ฉบับ  

                       4) สําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบลของผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับรองสําเนาทุกแผ่น 
จํานวน  3  ชุด 
 5) สําเนาปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง
ที่สมัครสอบ  จํานวน  3  ฉบับ ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
  6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
                        7)  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้สมคัรสอบคัดเลือกได้ (ผนวก ข) 
                        8)  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ผนวก ค) 
                      9) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมคัรสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ/
นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ-สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมต่รงกัน) อย่างละ ๓  ฉบับ (ถ้ามี) 

/7.ค่าธรรมเนียม... 
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 7. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครในอัตรา 
200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ชําระในวันสมัครสอบ (เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่า
กรณีใดๆ) 

 8.  เงื่อนไขในการรบัสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือกให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองชีล้อมทราบ เพ่ือพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกคร้ังน้ีทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการ
สอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อมให้
ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใด ก็ให้ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคน้ันใหม่ สําหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
    กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตให้ประธานกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล มีอํานาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกคร้ังน้ี 
                  9. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
                    หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกแบ่งออกเปน็ 2 ภาค โดยมีคะแนนรวม 2๐๐ คะแนน ได้แก ่
                     9.1  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรบัตาํแหน่ง คะแนนเตม็ ๑๐๐  คะแนน 
                        ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (อัตนัย)  (ผนวก ง) 
                    9.2 ภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
                        ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสารหรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนในด้านความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง                   
 10.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว โดยจะปิด
ประกาศให้ทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 
                   11.  วัน เวลา และสถานทีส่อบคดัเลือก สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 12  กันยายน 2558 ดังน้ี 

            สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 
เวลา 09.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

            สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น.        
เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

       แต่งกาย  มีสิทธิสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีแขนยาว และให้นําบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ) ไปแสดงตัวในวันสอบคัดเลือกด้วย 

 
 
 

/12.ประกาศ... 
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                   ๑๒.  ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบคดัเลือก 
        องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  ประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ใน วันที่ 14 
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8  ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ผู้ที่สอบ
คัดเลือกได้เรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูง
กว่า 
      ทั้งน้ี ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจํานวนไม่เกิน 2 เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 1  ภายใน  30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุ
แต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งต้ังแล้ว บัญชีสํารองให้ยกเลิก                                                           

                   ๑๓.  เกณฑ์การตดัสิน 
                          การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ี
สอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐                    
 ๑๔.  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
                          องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จํานวนไม่เกิน 2 
เท่าของอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 1 ภายใน   
30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งต้ังแล้วบัญชีสํารองให้ยกเลิก 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ   วันที่  13  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 

                                                              (นายอดิศักด์ิ  สองเมือง) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม 

  



 

รายละเอียดตาํแหน่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 

ชื่อตาํแหน่ง            นักบรหิารงานองค์การบรหิารส่วนตาํบล 6 
 
ตําแหน่งประเภท  บรหิาร 
 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพ
ของงานสูง  รับผิดชอบงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน  และ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

ในฐานะรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ทําหน้าที่พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะ
และดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งที่ต้องใช้ความชํานาญเก่ียวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล   โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ของ 
อบต. การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ  และหน้าที่อ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  จัดให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  จัดให้มีเคร่ืองมือ
เครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  จัดให้มีนํ้าสะอาด  หรือการประปา  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์จัดให้
มีสุสาน ฌาปนสถาน  บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  จัดให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคน
เจ็บไข้  จัดให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  จัดให้มีและบํารุงทางระบายนํ้า  เทศพาณิชย์  จัดให้มี
และบํารุงส้วมสาธารณะ  จัดให้มีและบํารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก  จัดให้มีและบํารุงโรงพยาบาล  จัดให้มีการ
สาธารณูปการ  จัดให้มีการจัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุขจัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  จัดให้มี
และบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว์  และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น  กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจําเป็นเพ่ือการ
สาธารณสุข  และหน้าที่อ่ืน ๆ ซึ่งมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เช่น  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน การจัดการ
ให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ังที่อยู่ในท้องที่  การจัดการให้
ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ัง  การขออนุมัติจ้าง ลูกจ้าง  และคนงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างคนงาน  และพนักงานส่วนตําบลประจําปี การขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นกรรมการสอบแข่งขันบุคคล เข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนตําบลท่ี  ก.อบต. 
จังหวัดแต่งต้ัง  เป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตําบลผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
เป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์ เป็นกรรมการควบคุมรักษา
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับการเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน
ภาษีโรงเรือน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบํารุงท้องที่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย 

 
 
         /เป็นพนักงาน... 
 

ผนวก ก. 
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เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจําหน่ายเน้ือสัตว์ เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานประจําปี เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการก่อสร้าง 
เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน เป็นกรรมการอํานวยการศึกษา เป็นกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการจัดงานประจําปี อันเป็นประเพณีท้องถิ่น หรืองานราชพิธี  งานรัฐพิธี เป็นกรรมการ
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและ
ให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาช้ีแจงต่างๆ  เก่ียวกับงานในหน้าที่  เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยัง
ทําหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  
ติดต่อประสานงานวางแผน มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การ
บริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้   และ 
  2.  ได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงาน
ท้องถิ่นหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี หรือเคยดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 
6 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรืองรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 6 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) 
 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม   โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงของประเทศไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหค้ําปรึกษาแนะนําและ 

                         เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผดิชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ผนวก ข. 
 
 

 
หนังสือรบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 

อนญุาตใหพ้นกังานส่วนตําบลเข้ารบัการสอบคัดเลือก 
เพื่อแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งบรหิารตา่งสายงาน  

 
เขียนที่ ............................................................ 

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

ข้าพเจ้า..............................................................  ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล............................. 
อําเภอ.............................จังหวัด....................................  อนุญาตให้ ...................................................................... ซึ่ง
เป็น..................................................................ตําแหน่ง ................................................................................ระดับ
...................  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล....................................อําเภอ........................  จังหวัด...........   สมัคร
เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศ  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ัง
พนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม ตําแหน่ง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล                                          (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 6)  ลง
วันที่  10 กรกฎาคม 2558 
 
 
 

     (ลงช่ือ)  

                                                  (...................................................) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค 

แบบประเมินบคุคลและผลงานเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตาํแหน่ง 
(สําหรบัการสอบคดัเลือกพนักงานส่วนตาํบลเพื่อแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งบรหิารตา่งสายงาน) 

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

ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกบัผูร้บัการประเมิน  (ผู้รบัการประเมินเปน็ผู้กรอก) 

1)  ช่ือผู้รับการประเมิน......................................................วุฒิการศึกษา............................................................ 

2)  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง............................................................สังกัด (งาน/ฝ่าย)............................................. 
     อบต....................................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................. 
     เริ่มดํารงตําแหน่งในสายงานน้ีเมื่อ.........................................เงินเดือนปัจจุบัน.....................................บาท 
     เคยดํารง    (1)  ตําแหน่ง....................................................................เมื่อ....................................................... 
                    (2)  ตําแหน่ง....................................................................เมื่อ...................................................... 
                    (3)  ตําแหน่ง....................................................................เมื่อ...................................................... 

3)  การฝึกอบรม 

                หลักสูตร/สาขาที่ฝึกอบรม                                    จดัทําโดย                      ระยะเวลา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
ตอนที่  2  แบบประเมินบคุคลเพือ่พิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหน่ง 
 

องคป์ระกอบที่ใช้ในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

หมาย 
เหต ุ

หมวดที่  1  องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏบิตัิงาน (40 คะแนน) 
1.1  ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน  
       ก)  พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญ ความ 
รอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งรวมทั้งการ 
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
       ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามที่ได้รับ 
มอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และงานเสร็จ 
ทันเวลา  ทั้งน้ีให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเชาว์ปัญญา และ 
ความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 
1.2  ความรับผดิชอบตอ่หน้าที่  (20  คะแนน) 
       พิจารณาความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะทํางานที่ได้รับ 
มอบหมายให้สาํเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ การไม่ละเลยต่องานและ 
พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 
หมวดที่  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
       พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการทํางาน 
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของ 
ทางราชการ ฯลฯ 
หมวดที่  3  คณุลักษณะอ่ืน ๆ ที่จําเปน็สําหรบัตาํแหน่ง   (40 คะแนน) 
3.1  ความคดิรเิริ่มและสรา้งสรรค ์
       พิจารณาจากความสามารถในการคิดรเิริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิค  
วิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ในการทํางาน การปรับปรุง 
งาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ 
ทาํงานยาก หรืองานใหม่ให้สาํเร็จเป็นผลดี 
3.2  ทัศนคตแิละแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติทีดี่ต่อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน้าที่ 
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน ความจงรักภักดีต่อ 
หน่วยงาน แนวความคิด ความเช่ือ และอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 
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องคป์ระกอบที่ใช้ในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

หมาย 
เหต ุ

3.3  ความเปน็ผูน้ํา 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ การวาง 
แผน  การมอบหมายงาน การให้คําแนะนํา และการพัฒนาการควบคุมงาน 
ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนตลอดจนมีความคิด 
ลึกซึ้งกว้างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
3.4  บุคลกิภาพและทว่งทวีาจา 
       พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่น 
มั่นคงในอารมณ์ ความเช่ือมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงที 
วาจาที่เหมาะสม 
3.5 การปรบัตัวและมนษุย์สัมพันธ ์
       พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมใหม ่ๆ ตามความยึดหยุ่นและความสามารถทํางานร่วมกับ 
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผูใ้ต้บังคับบัญชา ความสามารถในการ 
ติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 
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รวม 100   
                                                                                     

      (ลงช่ือ)...............................................ผู้ประเมิน                                  
             (................................................) 

                                                     ตําแหน่ง............................................................... 
                                                            วันที่........... เดือน.............................พ.ศ............. 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับ 
............................................................................................................................................................................. 
 
       (ลงช่ือ)...................................................... 
               (..............................................) 
          ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม 
       วันที่...............เดือน...........................พ.ศ............ 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

คําชี้แจงเก่ียวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

๑. ผู้ประเมินได้แก่  ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้รับการประเมิน  ดังน้ี 
1.1 ผู้ประเมิน  ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปตามลําดับ  ได้แก่   นายก อบต. 

๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น ๓ หมวด แต่ละหมวดจะแยกเป็น องค์ประกอบย่อย
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 

๓. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนนสําหรับ 
องค์ประกอบน้ันๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ  ทั้งน้ี การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็ม 

๔.  เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้ว      ลง
นามผู้ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับให้ความเห็น 

๕. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ  ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ง 

ความรู้สําหรบัตําแหน่งรองปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบล 
 

 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ . 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง              
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2548 
 3. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.              
พ.ศ. 2545 
 4. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  
 5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
 7. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 9. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครสอบคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนตําบลใหด้าํรงตาํแหนง่บรหิารต่างสายงาน 
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองชลี้อม อําเภอกนัตัง  จังหวัดตรัง 

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

เลขประจําตัวสอบ.....................  

เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

ด้วย  ข้าพเจ้าฯ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลให้ดํารง
ตําแหน่งบริหารต่างสายงาน  ในตําแหน่ง....................................................................................................................
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 

๑.  ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................................................  

๒.  วัน  เดือน  ปีเกิด..................................................................................อายุปัจจุบัน...........................................ปี 

๓.  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง............................................ระดับ.......ขั้น....................บาท  คณุวุฒิ................................. 
     สังกัด.....................................................................อําเภอ................................จังหวัด.......................................... 

๔.  วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบและตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก  คือ 
     ได้รับปริญญา.............................................. สาขา/วิชาเอก................................................. โดยได้รับอนุมัติจาก 
     สถาบันการศึกษาช่ือ.............................................................. เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............

(ภายในวันปิดรับสมัคร) 

๕.  เริ่มรับราชการคร้ังแรก  เมื่อวันที่..............เดือน..................................................พ.ศ. ........................................ 

๖.  เริ่มรับราชการสังกัดส่วนราชการน้ี  เมือ่วันที่..............เดือน.........................................พ.ศ. ............................... 

๗.  ตําแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนดํารงตําแหน่งปัจจุบัน....................................................................................................   
     เมื่อวันที่...............เดือน...........................................พ.ศ. .................... 

๘.  ประวัติการดํารงตําแหน่ง 

ระดับ ช่ือตําแหน่ง สังกัด 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้รับการแต่งต้ัง 
รวมระยะเวลาการดํารง

ตําแหน่ง 

     

     

     

     

     

 

๙. สถานที่ติดต่อ... 

 

รูปถ่ายขนาด 
1 นิ้ว 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน) 

 



- ๒ - 

๙.   สถานที่ติดต่อ 
ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย...............................ถนน....................................ตําบล...................................  
อําเภอ ............................................. จังหวัด .............................................รหัสไปรษณีย์...................................  
โทรศัพท์ (บ้าน)....................................... โทรสาร .....................................มือถือ............................................... 

๑๐.  สถานภาพครอบครัว 
  โสด                 สมรส               อ่ืน ๆ .....................................................................................   
ช่ือคู่สมรส .......................................สกุล ............................................ อาชีพ ...................................................  
ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา  
  ไม่มีบุตร/ธิดา     บุตร/ธิดา  จํานวน............คน (ชาย...........คน  หญิง...........คน)    
 

๑๑.  ประวัติสขุภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรคเหล่าน้ีหรือไม่ 

ข้อเท็จจริง โรคเรื้อน วัณโรคฯ เท้าช้าง ยาเสพติดฯ พิษสุราเรื้อรัง 
เป็น      

ไม่เป็น      
    

๑๒.  ได้แนบหลักฐานต่างๆ มาพร้อมใบสมคัร  ดังน้ี 
(........)  รูปถ่าย ขนาด ๑ น้ิว  ( ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน)   จํานวน  ๓  รูป   
(........)  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จํานวน 3 ฉบับ   
(........)  สําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 3 ชุด   
(........)  สําเนาวุฒิการศึกษา  จํานวน 3 ชุด   
(........)  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง   
(........)  หนังสือรับรองของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัด   
(........)  ใบรับรองแพทย์  
(........)  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี……………………………………………………………………………………….. 

   

ให้รับรองเอกสารที่เป็นสําเนาทุกฉบับว่า “ขอรับรองสําเนาถูกต้อง ถ่ายจากต้นฉบับจริง” 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  ลงวันที่  
8 เมษายน  2558  ทุกประการ  ทั้งน้ี  หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  ข้าพเจ้าปิดบังข้อความ  หรือให้ข้อความท่ีไม่
ถูกต้องตามความจริง  หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการ
สอบคัดเลือกฯในครั้งน้ี   

 
                                                     (ลงช่ือ)..................................................... ผู้สมัครสอบ 

(.....................................................)   
ตําแหน่ง.......................................................................... 
วันที่..........เดือน....................................พ.ศ. …………….. 
 
 
 



- ๓ – 
 

สําหรบัเจ้าหนา้ที ่
ได้ตรวจหลักฐานของผู้สมัครแล้ว  มีดังน้ี 

  รูปถ่าย  ๑  น้ิว  ๓  รูป 
  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จาํนวน 3 ฉบับ   
  สําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 3 ชุด 
  สําเนาวุฒิการศึกษา  จํานวน 3 ชุด 
  แบบประเมินบุคคล   
  หนังสือรับรองจากนายก อบต. อนุญาตให้สมคัรสอบ
คัดเลือกฯ  
  ใบรับรองแพทย์ 
  หลักฐานอื่นๆ......................................................... 
     ถูกต้องครบถ้วน 
 
     (ลงช่ือ).............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
           (................................................) 
ตําแหน่ง.................................................................... 
 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสมคัรจาก   
นาย/นาง/นางสาว......................................................แล้ว 
จํานวน  2๐๐  บาท  (สองรอ้ยบาทถ้วน) 
       จึงออกใบเสร็จรับเงินเลขที่................เล่มที่.............. 
ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
    (ลงช่ือ)..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน 
           (...............................................) 
 ตําแหน่ง............................................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


