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ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลเกยีร ์
เรื่อง  รบัสมัครสอบคัดเลือกเพือ่แต่งตัง้พนักงานสว่นต าบล ต าแหน่งผู้ปฏบิตัิใหด้ ารงต าแหนง่ผูบ้รหิาร                 

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลเกียร์ อ าเภอสุคริิน จังหวดันราธวิาส  
ต าแหนง่ หวัหน้าสว่นโยธา ระดับ 6 (นักบริหารงานช่าง ระดบั ๖) 

-------------------------- 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จะด าเนินการสอบคัดเลือก
เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา ระดับ 6 (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๖) 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘๖ และ ๙๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 
20 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบลดังนี้ 
 ข้อ ๑ ชื่อต าแหนง่ทีจ่ะด าเนนิการสอบคัดเลอืก 
   ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา ระดับ 6 (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๖) สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกียร ์อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จ านวน ๑ อัตรา 

 ข้อ ๒ หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ ตลอดจนลักษณะงานปฏบิตัิของต าแหนง่  
   หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติของผู้สมัคร       
และความรู้ความสามารถที่ต้องการ (ผนวก ก.)       

 ข้อ ๓ คณุสมบตัิของผูม้สีิทธสิมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานส่วนต าบล และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน      
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในวันสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
   ๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน 
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
ผังเมือง ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา ระดับ 6 (นักบริหารงานช่าง ระดับ 6) 
จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามมติ ก.อบต. ครั้งที่ 
1/2546 และ 
    ๒. ได้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า ระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 ข้อ ๔ การสมัครเขา้รบัการสอบคดัเลือกและสถานทีร่บัสมคัรสอบคัดเลือก 
   ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้        
ในการสมัครตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนดด้วยตนเองได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 12 - ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.   (เว้น
วันหยุดราชการ) และสอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข ๐-7365-6173 ในวันและเวลาราชการ  
 

/ข้อ 5 การประกาศ... 



๒ 
 

 

 ข้อ 5 การประกาศรายชื่อผูม้สีทิธสิอบคดัเลือก 
   คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 6 มีนาคม ๒๕๕8 ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และเว็บไซต์ www.gear.go.th  
 ข้อ 6 เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
   6.๑ ใบสมัคร ตาม (ผนวก ข แนบทา้ยประกาศ) 
   6.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่าย
ไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) โดยเขียนชื่อ - ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 
   6.3 ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลของผู้สมัคร ที่รับรองส าเนาโดยหน่วยงาน   
การเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑ ชุด 
   6.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ฉบับ 
     6.5 ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง จ านวน ๑ ชุด 
   6.6 หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือก (ผนวก ค แนบท้ายประกาศ) จ านวน 1 ฉบับ 
   6.7 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก (ผนวก ง แนบท้ายประกาศ) 
จ านวน 1 ฉบับ  
   6.8 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกใบรับรองแพทย์ 
จ านวน 1 ฉบับ 
   6.9 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
   6.10 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องลงลายมือชื่อก ากับรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ (เว้นข้อ 
6.3) และตรวจสอบรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกในวันสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได ้

 ข้อ 7 คา่ธรรมเนยีมการสมคัรเขา้รบัการสอบคดัเลือก 
   ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๒๐๐.-บาท 

 ข้อ 8 หลักสตูรและวธิกีารสอบคัดเลือก 
   ด าเนินการสอบดังนี้ 

     ก. ความรู้ความสามารถทัว่ไป (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน) 
       ให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ต้องการตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ก าหนด
ต าแหน่ง ด้วยวิธีสอบแบบปรนัย 

     ข. ความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
        ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้น  โดยเฉพาะ 
โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ด้วยวิธีสอบ
แบบอัตนัย 

  ค. ความเหมาะสมกบัต าแหนง่ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
       ให้ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยพิจารณาจากความรอบรู้  แนวความคิด       

และความคิดเห็น ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
/ข้อ 9 การก าหนด... 

http://www.gear.go.th/


๓ 
 

 

 ข้อ ๙ การก าหนดวนั เวลา และสถานทีส่อบคัดเลือก 
   ๙.๑ ก าหนดสอบข้อเขียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2558 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) เวลา 09.00 - 11.00 น. และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) เวลา 13.00 - ๑5.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
   ๙.๒  ก าหนดสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 18 
มีนาคม ๒๕๕8 เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
นราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
  ข้อ 10 การก าหนดประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และ ภาค ข.  
   คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะด าเนินการประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. 
และ ภาค ข. ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค 
ค. ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

 ข้อ ๑1 การแตง่กาย 
   ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ในวันสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และให้น าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบไปแสดง    
ในวันสอบคัดเลือกด้วย 

 ข้อ ๑2 ในกรณมีีการทจุรติ 
    ในกรณีที่พบว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ รายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบเพ่ือพิจารณาว่าสมควร
ยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
ตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้
ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิ
เข้าสอบอีกต่อไป 

 ข้อ ๑3 เกณฑ์การตัดสนิและการขึ้นบญัชผีูผ้า่นการสอบคดัเลือก 
   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่      
ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 ข้อ ๑4 การประกาศรายชื่อผูผ้า่นการสอบคดัเลือก 
   คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก ได้ ในวันที่ ๑9 
มีนาคม ๒๕๕8 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และเว็บไซต์ 
www.gear.go.th      
 ข้อ ๑5 การขึน้บญัชผีูส้อบคัดเลือกได้ 

         ๑5.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน 
ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   ๑5.๒ บัญชีผู้สอบคัดเลือกครั้งนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันขึ้นบัญชี 
 
 
 

/15.3 บัญชีการสอบ... 

http://www.gear.go.th/
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           ๑5.๓ บัญชีการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ให้ใช้ได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ด าเนินการสอบ
คัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนไม่สามารถขอใช้บัญชีได้ 

 ข้อ ๑6 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
  เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จะพิจารณาบรรจุ    
และแต่งตั้งเรียงล าดับ โดยผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป โดยความ
เห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส (ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส) 

  ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 
                                                          
 

(นายนิเวศร์  ปานดวง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
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 ผนวก ก 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัต าแหน่ง หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของต าแหนง่ ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 
คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัรสอบคัดเลือก ความรู ้ความสามารถ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

 

ชื่อต าแหนง่  หวัหนา้สว่นโยธา ระดบั 6         
  (นกับริหารงานชา่ง ระดบั ๖) 

ต าแหนง่ประเภท บรหิาร 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง โดยควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานช่าง ควบคุมการปฏิบัติงานช่าง และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จ านวนมากพอสมควรหรือปฏิบัติงานบริหารงานออกแบบ และก่อสร้างในลักษณะผู้ช านาญการหรือผู้มีความ
ช านาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ 
 ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางโครงการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่าง ๆ 
ด าเนินการประกวดราคา ท าสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อ
ขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงาน
ออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้าน
ช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้า คลอง อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ สวนสาธารณะ ส ารวจข้อมูลการจราจร ส ารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า 
สวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการงาน รวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐ
พิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวร
ยามส านักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลัง เจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

/คุณสมบัติ... 



๖ 
 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 

 ๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ผังเมือง 
ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ ได้  

  ๒. ได้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า ระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

ความรู้ความสามารถที่ตอ้งการ 
 ๑. มีความรู้ความช านาญในงานหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 ๒. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน 
 3. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 4. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการท าแผ่นตารางท าการ (Speadsheet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

ผนวก ข 
ล าดับที่สมัคร.............................. 

ใบสมัครสอบคดัเลือกเพือ่แตง่ตั้งพนักงานสว่นต าบล ต าแหนง่ผู้ปฏบิตังิาน 
มาด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิาร ขององค์การบรหิารสว่นต าบลเกยีร ์

 ต าแหนง่ หวัหน้าสว่นโยธา ระดบั 6 (นกับรหิารงานชา่ง ระดบั 6) 
   --------------------------------------- 

 
๑. ชื่อ - ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)…………………….…………………………………..………………… 
2. เพศ   ชาย    หญิง   
3. วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................รวมอายุ..………....ปี………..…...….เดือน….…….…….วัน 
4. ต าแหน่งปัจจุบัน.............................................................................................................. .....ระดับ......................... 
    เงินเดือนปัจจุบัน............................................บาท สังกัด ส่วน......................................................... ..................... 
    อบต...............................................................อ าเภอ.................................. ............จังหวัด.................................... 
    โทรศัพท์.........................................................โทรสาร............................................มือถือ.... .................................. 
5. สถานภาพครอบครัว 
  โสด     สมรส   อ่ืน ๆ……………………………………….…..… 
 ชื่อ – สกุล คู่สมรส................................................................................................................. .......... 
 อาชีพ............................................................................ ................................................................... 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา  จ านวน...................คน  (ชาย.........คน หญิง..........คน 

7. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับต้ังแต่วันออกใบรับรองแพทย์) 
เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 

ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 
      
      

 

8. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ว/ด/ป ที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เทคนิคหรือเทียบเท่า 

     

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูงหรือเทียบเท่า 

     

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่น ๆ ที่
ส าคัญ 

     

 
/9. ประวัติ... 



๘ 
 

 

9. ประวัติรับราชการ 
    วันบรรจุเข้ารับราชการ..........................................................ต าแหน่ง......................................ระดับ................... 
    ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม........... ...............ปี...................เดือน 
๑0. การฝึกอบรม (หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ อบต.) 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน ๆ หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการดูงาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

๑๑. ดูงาน (ทีเ่กี่ยวข้องกับ อบต.) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
  

 
 
 
 
 

  

 

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
  

 
 
 
 
 
 

  

 
/13. ความสามารถ... 



๙ 
 

 

๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
ภาษาอังกฤษ.…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
คอมพิวเตอร์………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….………… 

 

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

๑5. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่อง 
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

  
 
 
 
 
 
 

  

 

๑6. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 
  ๑)………….………………………………………………………………………….………...………………………………………………………. 
  ๒)………….…………………………………………….……………………………...………………………………………………………………. 
  ๓)……………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ  
 

(ลงชื่อ)………..…………….…………..………ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      (....……………………………………….) 

    ต าแหน่ง…………………..………………….…………… 
วันที่……….เดือน…………….…..……..พ.ศ………… 
  

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
  หลักฐานครบถ้วน     ไม่ครบถ้วน ได้แก่
.........................................................................................................
.................................................................................................... .....
......................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ).......................................เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
             (.........................................) 
         วันที่......................................... 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
ได้รับค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกของ
..............................................แล้วเป็นเงิน
จ านวน........................................บาท   
ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี..........เล่มที่.............. 
 
(ลงชื่อ)...............................เจา้หน้าที่ผู้รับเงิน 
        (..................................) 
วันที่........................................ 



๑๐ 
 

 

ผนวก ค 
 

 
 
 
 
 

หนังสอืยนิยอมใหส้มคัรเขา้รบัการสอบคดัเลือก 
อนญุาตให้พนักงานสว่นต าบลเขา้รบัการสอบคดัเลือก 

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

วัน.............เดือน.......................................ป.ี.................. 
              

  ข้าพเจ้า...............................................ต าแหน่ง...............................................................................              
สังกัด...........................................................อ าเภอ.............................จังหวัด.............................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 
ของ..............................................ต าแหน่ง...........................................ระดับ...........อัตราเงินเดือน....................บาท 
สังกัด.................................. ...................ยินยอมให้......................... ....................สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา ระดับ 6 (นักบริหารงานช่าง ระดับ 6) 
 

 จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

    (ลงชื่อ).......................................................... 
                                     (......................................................) 
                            ต าแหน่ง......................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

ผนวก ง 
 

 
 
 
 
 

หนังสอืรบัรองคุณสมบัตขิองผูเ้ขา้รบัการสอบคดัเลือก 
 

ออกท่ีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล............. 
                                                                             อ าเภอ...............................จังหวัด......................... 
 

วัน..........เดือน....................................พ.ศ. 25........ 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ 
              

  ข้าพเจ้า...............................................ต าแหน่ง........................ .............................ระดับ.................              
สังกัด......................................................อ าเภอ.............................จังหวัด.............................ประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ในต าแหน่ง............................................................................... 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส นั้น 
 

 ข้าพเจ้า..................................................ต าแหน่ง............................................................................ 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ขอรับรองว่า.....................................................................ผู้ยื่นใบสมคัรเข้ารับการสอบคัดเลือก
ในครั้งนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะรับราชการในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ และเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และได้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงาน................................................... ..... 
มาเป็นระยะเวลา......................ปี.....................เดือน.........................วัน (รวมทวีคูณ) 
 

 จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

    (ลงชื่อ).......................................................... 
                                     (......................................................) 
                            ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล............... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


