
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 

เรื่อง    ก าหนดวันสอบคัดเลือก ขอบเขตเนื้อหา หลักสูตร  และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือก                           
พนักงานส่วนต าบลเปลี่ยนสายงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
............................................. 

  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบล หาดขาม    ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงานแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  โดยก าหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่                     
17 - 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7   ไปแล้วนั้น   
  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก ขอประกาศก าหนด วัน  เวลา สถานที่สอบข้อเขียน 
ขอบเขต เนื้อหา หลักสูตร และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้   

๑. ก าหนดวันสอบคัดเลือก   
    การสอบคัดเลือกจะด าเนินการสอบในวันเสาร์ที่  13  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕7 
- เวลา  ๐9.๐๐ –  ๑0.3๐ น.  ส าหรับภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)   
- เวลา  ๑0.3๐ –  ๑2.3๐ น.  ส าหรับภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับ 

ต าแหน่ง (ภาค ข .)  ณ  ที่ว่าการอ าเภอกุยบุรี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค.) ในวันจันทร์ ที่ 15 ธันวาคม 2557 

    การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) จะด าเนินการสอบในวันพุธที่ ๑7 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕7 
- เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  

( นักบริหารงานทั่วไป 6 ) ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๔ 
๒. ขอบเขต เนื้อหา หลักสูตรที่ใช้ในการสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)   

  ๓.  ระเบียบวิธีการคัดเลือก  
ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการคัดเลือกต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด  

๓.๑   แต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ 
๓.๒   รักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ  
๓.๓  ให้ไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย ๓๐ นาที    และหัวหน้าห้องสอบจะอนุญาตให้

เข้าห้องสอบเพ่ือรับฟังค าแนะน าในการสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ  ๑๕   นาที    โดยให้ผู้เข้ารับการสอบนั่งสอบ
ตามเลขที่นั่งสอบที่ก าหนด  
                    ๓.๔ เข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบได้ไม่เกิน ๑๕  นาที  หากมาช้ากว่าก าหนดให้
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าห้องสอบว่าจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้หรือไม่  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน  ๓๐  นาที  นับ
แต่เวลาเริ่มสอบ  
 ๓.๕  ห้ามน าเอกสาร หนังสือ กระดาษ อุปกรณ์ช่วยคิด หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ   
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  

๓.๖  ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกาลูกลื่นหมึกสีด าหรือน้ าเงิน น้ ายาลบค าผิดส าหรับ 
ใช้ในการสอบ  

      ..../๓.๗  ผู้เข้าสอบ 
 
 



 
-   ๒   - 

 
๓.๗  ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวข้าราชการแสดงตัวต่อกรรมการคุมสอบเพื่อท า

การตรวจสอบและลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการสอบ หากไม่ได้น าบัตรประจ าตัวข้าราชการมาให้ใช้บัตรอ่ืนที่ทาง
ราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายมาแสดงแทนได้ หากไม่มีบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรอื่นใดให้หัวหน้าห้อง
สอบสอบถามสาเหตุที่ไม่มีบัตรและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้นั้นลงชื่อในบันทึกดังกล่าว  พร้อมให้ผู้เข้า
สอบอย่างน้อยสองคน    ซึ่งรู้จักกับผู้เข้ารับการสอบที่ไม่มีบัตรมาแสดงเป็นผู้รับรองว่าผู้เข้าสอบนั้นเป็นผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจริง โดยลงชื่อไว้ท้ายบันทึกดังกล่าว  
  ๓.๘  ผู้เข้ารับการสอบจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ 
และเม่ือเข้าห้องสอบแล้วจะออกจากห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะพ้นเวลา ๔๕  นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบ และต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบด้วย  

๓.๙  ผู้เข้ารับการสอบต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบและกรรมการ
คุมสอบอย่างเคร่งครัด  

 ๓.๑๐  ห้ามสูบบุรี่ในห้องสอบ  
๓.๑๑   เมื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกท าข้อสอบเสร็จแล้ว และมีความประสงค์จะส่งข้อสอบ 

ให้ยกเมือขึ้นเพ่ือให้กรรมการคุมสอบทราบ  และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกส่งคืนกระดาษค าถามและกระดาษค าตอบ 
แก่กรรมกรคุมสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ ทั้งนี้ต้องพ้นเวลาเริ่มสอบไปแล้ว ๔๕  นาที  

๓.๑๒  ห้ามน ากระดาษค าถาม และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  
๓.๑๓  ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกกระท าการทุจริตในการสอบหรือมีพฤติกรรมส่อ  

ไปในทางทุจริต รวมทั้งไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอื่น หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบ  

         จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่   4  เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7  
 
    

      (ลงชื่อ)  
             ( นายอ านวย  เทพพิชิตสมุทร ) 

                ประธานกรรมการด าเนินการสอบคัดเลอืก ฯ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                          (เอกสารแนบท้าย)  

 
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อเปลี่ยนสายงานแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว 

 ลงวันที่ 4  ธันวาคม  พ.ศ.2557 

รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ใช้ส าหรับการสอบคัดเลือก ( ภาค ก. )  
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ( นักบริหารงานทั่วไป 6 ) 
 ๑ .  สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริหาร  
 ๒.  ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานสมัยใหม่  
 ๓ .  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  

๔.  พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
 ๕ .  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๖. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 ๗. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
 ๘. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
 ๙. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 ๑๐ . ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ใช้ส าหรับการสอบคัดเลือก ( ภาค ข. )   
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ( นักบริหารงานทั่วไป 6 ) 
 ๑ . พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ๓. พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๔ . พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๕ . ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
               พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๖ . ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
               พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           ๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๘  
               และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 8. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ใช้ส าหรับการสอบคัดเลือก  (ภาค ค. ) 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ( นักบริหารงานทั่วไป 6 ) 
 ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ   ตามที่ ก าหนดใน
แบบประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาจากความรอบรู้ แนวคิด และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ในต าแหน่ง 
 
 
 


