
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหูลอง 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหาร 

ขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง 
               ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.๖)  

  

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดําเนินการสอบ
คัดเลือกเพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง ตําแหนง    
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.๖) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง 

อาศัยอํานาจตามขอ ๕๔, ๘๖, ๙๑ และขอ ๑๕๓  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ลง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหูลองที่ ๑๙๔/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแตงต้ังพนักงาน
สวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
(นักบริหารงาน อบต.๖) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  ดังน้ี 
 ขอ ๑ .  ชื่อตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือก 
 ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.๖) สังกัดองคการบริหาร          
สวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑ อัตรา 
 ขอ ๒.  รายละเอียดตําแหนง  หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติของผูสมัครและความรู
ความสามารถที่ตองการ (รายละเอียดผนวก ก)       
      ขอ ๓.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
 ผูสมัครสอบคัดเลือก จะตองเปนพนักงานสวนตําบล เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในวันสมัครสอบคัดเลือก  ดังน้ี 
       ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร 
การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได และ 
       ๒. ไดดํารงตําแหนงในระดับ ๖ หรือ ก.อบต.เทียบเทา โดยจะตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
งานทองถ่ินหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป หรือเคยดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล    
ระดับ ๖ (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖) หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ ๖ (เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป ๖)     
 ขอ ๔.  การสมัครเขารับการสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือกย่ืนใบสมัครดวยตนเอง (เอกสารหมายเลข ๑) ขอมูล
บุคคล (เอกสารหมายเลข  ๒) และหนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาที่ตนสังกัด 
 
         -๒-/ซึ่งไดอนุญาต... 



 ๒

 
 ซึ่งไดอนุญาตใหมาสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพรอมเอกสารตาง ๆ ที่ตองใชในการสมัครตามที่คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ กําหนด ณ สํานักงานปลัด อบต.หูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต้ังแตวันที่ ๑๙ – 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) และสามารถสอบถามรายละเอียด
ไดที่โทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๔๑-๖๑๐๙  ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.hulong.go.th โดยผูสมัครเขารับ 
การสอบคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวาถูกตองครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่รับสมัครน้ัน หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด  ๆ
 ขอ ๕.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
 ๕.๑  ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข ๑)   
 ๕.๒  สําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล ที่รับรองสําเนาโดยหนวยงานการเจาหนาที่  
จํานวน ๑ ชุด 
 ๕.๓  สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง     
จํานวน ๑ ชุด 
 ๕.๔  รูปถายเครื่องแบบขาราชการ  หนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา                 
ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)  โดยเขียนช่ือ - ช่ือสกุลหลังรูปถายดวยตนเอง 
 ๕.๕  หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข ๒)   
จํานวน ๑ ชุด 
 ๕.๖  หนังสือยินยอมจากนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือหนังสือยินยอมจาก
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดอนุญาตใหมาสมัครเขารับการสอบคัดเลือก   
 ๕.๗  ใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน  ๑  เดือน 
 ๕.๘  หลักฐานอื่น ๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส  การเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล  (ถาม)ี 
     ทั้งน้ี  หากผูสมัครรายใดย่ืนเอกสารที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนดไมครบถวนใน 
วันสมัคร คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือวาผูน้ันไมมีสิทธิรับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งน้ี 
 ขอ ๖.  คาธรรมเนียมการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
 ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในวันสมัครสอบคัดเลือก คนละ  ๒๐๐ บาท                            
 ขอ ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
 ดําเนินการสอบดังน้ี 
 ก. ความรูความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
                              ทดสอบภาคความรูความสามารถที่ตองการตามแนวที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
โดยวิธีสอบขอเขียน (รายละเอียดผนวก ข)                                                     
          ข. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
                              ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงน้ัน 
โดยเฉพาะ  โดยวิธีสอบขอเขียน หรือใหทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  
(รายละเอียดผนวก ข)   
        ค. ความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยพิจารณาจากความรอบรู แนวความคิดและ
ความคิดเห็น  ดวยวิธีการสอบสัมภาษณ  (รายละเอียดผนวก ข) 
 
           -๓-/ขอ ๘ .... 
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 ขอ ๘.  การประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
 องคการบริหารสวนตําบลหูลอง จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๖   
ณ สํานักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
นครศรีธรรมราช) และหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
      ขอ ๙.  การกําหนดวัน  เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
 ๙.๑  กําหนดสอบขอเขียน ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ในวันเสารท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.                    
ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๒ กําหนดสอบสัมภาษณ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)  ในวันเสารท่ี  
๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ขอ ๑๐.  การแตงกาย 
 ผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกจะตองแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวในวันสอบ
ขอเขียนและสอบสัมภาษณ  และใหนําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไปแสดงในวันสอบคัดเลือกดวย 
 ขอ ๑๑.  ในกรณีมีการทุจริต 
  ในกรณีที่พบวามีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตอันทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการ
สอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ รายงานใหองคการบริหารสวนตําบลทราบเพื่อพิจารณาวาสมควร
ยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งน้ีทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต
ตามแตจะเห็นสมควร ถาหากองคการบริหารสวนตําบลใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ให
ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคน้ันใหม สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิ
เขาสอบอีกตอไป 
 ขอ ๑๒.  เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนน  ในแตละ
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละหกสิบ 
 ขอ ๑๓.  การประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
 องคการบริหารสวนตําบลหูลอง จะประกาศรายช่ือผูสอบคัดเลือกได ในวันจันทรท่ี ๑๖   
กันยายน ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช) และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ขอ  ๑๔.  การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
 ๑๔.๑ การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ใหเรียงลําดับจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปน
ผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
เทากัน  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 ๑๔.๒ บัญชีผูสอบคัดเลือกครั้งน้ีใหใชไดไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันข้ึนบัญชี 
 ๑๔.๓ บัญชีการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล พนักงานสวนทองถ่ินอื่น หรือขาราชการ
ประเภทอื่น ตําแหนงผูบริหารใหใชไดเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลที่ไดดําเนินการสอบคัดเลือก องคการบริหาร
สวนตําบลอื่นไมสามารถขอใชบัญชีได 
                                                                -๔-/ขอ ๑๕..... 
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 ขอ  ๑๕.  การแตงต้ังผูสอบคัดเลือกได 
 ๑๕.๑ เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกแลว องคการบริหารสวนตําบลหูลอง จะแตงต้ัง   
ผูผานการสอบคัดเลือกตามลําดับที่ไดข้ึนบัญชีไว โดยผูที่อยูในลําดับตนจะไดรับการแตงต้ังกอนผูที่อยูในลําดับ
ตอไป  ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๑๕.๒ ในกรณีมีผูผานการสอบคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงที่วางและภายหลัง 
มีตําแหนงวางเพิ่มข้ึนอีก องคการบริหารสวนตําบลหูลอง อาจพิจารณาผูที่ผานการสอบคัดเลือกที่เหลืออยูดํารง
ตําแหนงได หรืออาจจะดําเนินการสอบคัดเลือกใหมก็ได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  
ผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท  ๐-๗๕๔๑-๖๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ 
 ขอ ๑๖.  หากมีขอสงสัยหรือโตแยงในประกาศฉบับน้ีใหถือผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ  เปนที่สุด 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
 
 

(นายวิชิต  เกื้อบรรจง) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลหูลอง 
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ผนวก  ก 
รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง หนาท่ี และความรับผิดชอบของตําแหนง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และความรูความสามารถท่ีตองการ 
 

ชื่อตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.๖) 
 
ตําแหนงประเภท  บริหาร 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.๖)  ซึ่งมีหนาที่ 
ความรับผิดชอบความยากงายและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบงานการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ในฐานะรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่พิจารณาทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะ
และดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับการบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน การอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชนของ 
อบต. การประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจซึ่งอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ และหนาที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  จัดใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า  รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปองกันและระงับโรคติดตอ จัดใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการดับเพลิง ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม จัดใหมีนํ้าสะอาด หรือการประปา จัดใหมีโรงฆาสัตว    
จัดใหมีสุสาน ฌาปณสถาน บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  จัดใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ
รักษาคนเจ็บไข  จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  จัดใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า  เทศพาณิชย  
จัดใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ  จัดใหมีและบํารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก จัดใหมีและบํารุงโรงพยาบาล  จัดใหมี
การสาธารณูปการ  จัดใหมีการจัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา   
จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่
พักผอนหยอนใจ ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความเรียบรอยของทองถ่ิน  กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อ
การสาธารณสุข และหนาที่อื่นๆ ซึ่งมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  
การจัดการใหความสะดวกและการรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกต้ังของแตละหนวยเลือกต้ังที่อยูในทองที่  
การขออนุมัติจางลูกจาง และคนงานองคการบริหารสวนตําบล การขออนุมัติเลื่อนข้ันเงินเดือนลูกจางคนงาน และ
พนักงานสวนตําบลประจําป การขออนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบลที่ ก.อบต. จังหวัดแตงต้ัง เปนกรรมการสอบสวนพนักงานสวน
ตําบลผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย เปนเจาหนาที่งบประมาณ เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา เปนเจาหนาที่
เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว  เปนกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูเก็บ
รักษาเอกสารสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตําบล  ตรวจฎีกาเบิกจายเงิน ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด  เปนกรรมการ
รักษาเงินขององคการบริหารสวนตําบล เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีโรงเรือน  เปนพนักงานเจาหนาที่
ประเมินภาษีบํารุงทองที่  เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีปาย  เปนพนักงานเจาหนาที่ควบคุมการฆาและออก
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ใบอาชญาบัตรการฆาและการจําหนายเน้ือสัตว  เปนเจาหนาที่ดับเพลิง  เปนเจาหนาที่พัสดุ  เปนเจาหนาที่จัดทํา
รายงานประจําป  เปนกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการกอสราง  เปนกรรมการตรวจสภาพอาคาร  
เปนกรรมการควบคุมการรับสงเงิน  เปนกรรมการอํานวยการศึกษา  เปนกรรมการประชาสัมพันธ  เปนกรรมการ
จัดงานประจําป  อันเปนประเพณีทองถ่ิน  หรืองานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เปนกรรมการชวยเหลือและบรรเทาทุกข
ประชาชนในทองถ่ิน ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตางๆ  เปนตน  ฝกอบรมและใหคําแนะนําปรึกษาใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาช้ีแจงตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับการแตงต้ัง  เขารวมการประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวน
ราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  
ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  
ติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
       ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร 
การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได และ 
  ๒. ไดดํารงตําแหนงในระดับ ๖ หรือ ก.อบต.เทียบเทา โดยจะตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงาน
ทองถ่ินหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป หรือเคยดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล    
ระดับ ๖ (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖) หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ ๖ (เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป ๖)     
 
ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  ๑.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงของประเทศไทย  
  ๒.  มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
  ๓.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
  ๔.  มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
  ๕.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
  ๖.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
  ๗.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  ๘.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
  ๙.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
           ๑๐. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
           ๑๑. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 



 ๗

           ผนวก ข 
ขอบเขตเน้ือหาวิชาสอบขอเขียน 

ในการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.๖)  

 
 

ก. ความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
   ทดสอบความรูความสามารถที่ตองการ ตามแนวที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
    โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังน้ี 

๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๖. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๗. พระราชกฤษฎีกาวาดวยบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๙. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 

               การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 
      ถึงปจจุบัน  

๑๐. เหตุการณปจจุบัน ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
 

ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
ทดสอบความรูความเขาใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงน้ัน โดยเฉพาะโดยวิธีการสอบ 
ขอเขียน หรือใหทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได ตามความเหมาะสม 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยพัสดุหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข 
   เพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน เบิกจายเงินฯ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

               และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 

๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕  

๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
    ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 



 ๘

๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

        ๑๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร 
                ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๑๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
          ๑๒. มาตรฐานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง โดยพิจารณาจากความรอบรู แนวความคิด และความคิดเห็นดวยวิธี
สอบสัมภาษณในเรื่องตางๆ ดังน้ี  
          ๑. ความรอบรูในตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
              พิจารณาจากความรูเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล  รวมทั้ง
ความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 
          ๒. วิสัยทัศน  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
               พิจารณาจากวิสัยทัศนในดานตางๆ  เชน  วิสัยทัศนในการทํางาน วิสัยทัศนในตําแหนงหนาที่ ฯลฯ  
          ๓. ปฏิภาณไหวพริบ  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
               พิจารณาจากความสามารถในการแกไขปญหาในดานตางๆ ปญหาเฉพาะหนารวมถึงความสามารถใน
การประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ 
          ๔. บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
               พิจารณาจากบุคลิกภาพ ลักษณะที่ดีมีความเปนผูนํา  สุขภาพรางกายและจิตใจดี 
          ๕. การพูดในท่ีชุมชน  (คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 
     พิจารณาจากการตอบคําถามของคณะกรรมการฯ  และการสื่อภาษาที่เขาใจงาย 

 
 

 


