
  
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน 

ในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งอื่น 
ในต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ระดับ 6  

(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) 
............................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  มีความประสงค์ที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบล  เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งอ่ืน  ในต าแหน่งรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ระดับ 6 (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) 

  อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 91 และข้อ 159  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดยะลา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ลงวันที่  8  มกราคม  2546  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพ่ือ
เปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งอ่ืน  ดังต่อไปนี้ 

1.  ต าแหน่งทีร่ับสมัครสอบคัดเลือก 
-  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ระดับ 6   จ านวน  1   อัตรา 
    (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) 

2.  รายละเอียดต าแหน่ง 
-  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้สมัคร   
   ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  (ผนวก  ก) 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ระดับ 6  จ านวน  1   อัตรา 
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(1) ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ไม่ต่ ากว่าระดับ  6  และ 
(2) เคยปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ 

ก.อบต.ก าหนด  
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 4.  การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร  
     ให้ผู้มีสิทธิและมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน 400  
บาท ได้ที่  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา   ตั้งแต่วันที่  17  กรกฎาคม  ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2556  ในวันและเวลาราชการและผู้สมัคร
สอบคัดเลือกต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศนี้  หากภายหลังปรากฏ
ว่าผู้สมัครรายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  

5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
      5.1 ใบสมัคร (เอกสารแนบ 1) 
   5.2  ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล         จ านวน  1  ชุด 
   5.3  ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา             จ านวน  1  ชุด 
   5.4  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า 
          ขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)         จ านวน  2  รูป 
   5.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ                   จ านวน  1  ชุด 
   5.6  หนังสือยินยอมจากนายก อบต.ต้นสังกัด  (เอกสารแนบ 2 ) 
   5.7  แบบประเมินบุคคล  (เอกสารแนบ  3)   
   5.8  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
   5.9  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

  6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และเลข
ประจ าตัวสอบ  โดยจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ล าใหม่  หรือ 
www.lummai.go.th ตั้งแต่วันที่  20 สิงหาคม  2556 เป็นต้นไป 

  7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  (ผนวก  ข) 
   การสอบคัดเลือกแบ่งเป็น  2  ภาค  ดังนี้ 

(1) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  ภาค ข 
(คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

(2) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ภาค  ค 
(คะแนน  100  คะแนน)  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

  อนึ่ง  ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งที่ได้คะแนนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  60  แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในภาค ข  และภาค  ค  โดย
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 
         ./.9.  การประกาศ… 
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  9.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงล าดับที่
ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เท่ากัน  ให้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้
คะแนนความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า 

 10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้  ส าหรับผู้สอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน
สายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งอ่ืน   ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าใหม่  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) 

 11.  การแต่งตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา  (ก.อบต.จ.ยะลา) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2556 
 
 
 

                  (นายสะมะแอ   ยุนุ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 เลขประจ าตัวสอบ............. 
 

 
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนกังานส่วนต าบล 

เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งอื่น  
ในต าแหน่งรองปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ระดับ  6 

(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวัดยะลา 

     *********************************** 
  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเปลี่ยนสายงาน
ในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งอ่ืนในต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ  6 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมือง  
จังหวัดยะลา  จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 1.  ชื่อ- สกุล (นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................. 
 2.  ต าแหน่งปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
 3.  อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ 2555......................บาท  ปีงบประมาณ  2556.........................บาท 
 4.  เกิดวันที่  ................................................ ........รวมอายุ....................ปี ....................เดือน.................วัน 
 5. วัน/เดือน/ปี  ที่บรรจุเข้ารับราชการ  ..........................................รวม.............ป.ี. ..........เดือน.............วัน 
 6.  ประวัติการด ารงต าแหน่ง (ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 3  ครั้งแรก  และให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับต าแหน่ง  หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนไป
สังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือ โอนกลับมาเท่านั้น) 
 

ระดับ 
ช่ือ 

ต าแหน่ง/สายงาน 

สังกัด 
อบต./อ าเภอ/จังหวัด 

 

วัน เดือนปี 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง (ปี /เดือน/วัน) 
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 7. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง.............................................................................. 
(กรณีมีหลายคุณวุฒิ  ให้ใช้วุฒิที่ส าเร็จการศึกษาก่อนได้)  ได้แก่........................................................... 
จากสถาบันศึกษา..................................................................เมื่อวันที่................................................. 
 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุด  (หากมีมากกว่า  1  วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเกี่ยวกับงานในหน้าที่
มากที่สุดที่ได้รับ  ได้แก่............................................................................................................ 
จากสถาบันศึกษา................................................................................................................................ 
 9.  เคยรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 2 ขั้น.......ครั้ง  1.5  ขั้น.....ครั้ง และ 1 ขั้น.....ครั้ง 
(นับ  5  ปี  ย้อนหลัง) 
 10.  เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราต่างๆ ที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/
รางวัล/อันดับรางวัล/ปี พ.ศ. ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย 
 

 (1)............................................................................................................................ ..................... 
 (2)............................................................................................................................ ..................... 
 (3).................................................................................................... ............................................. 
  (กรณีท่ีมีมากกว่า  3   ชิ้น  ให้เอามาเพียง  3  ชิ้น) 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงาน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารใน
ต าแหน่งอื่น  ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2556 ทุกประการ ทั้งนี้หากตรวจพบว่า  ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้
ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบเปลี่ยนสายงานให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนสายงานในครั้งนี้ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้สมัคร 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง................................................................... 
วันที.่...........เดือน........................................พ.ศ..................... 

 
 

 การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
  (     ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสอบ 
  (     )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารบัการสอบ 
 
 
   (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ตรวจสอบ/เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................)    



 

 

                 

 

หนังสือรับรองของผู้บังคบับัญชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงาน 

ในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารอื่น 
ในต าแหน่งรองปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ระดับ  6 

(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) 
   

                      เขียนที ่                                          . 

             วันที่           เดือน                    พ.ศ.                     . 

  ข้าพเจ้า                                         ต าแหน่ง                                                          . 
อ าเภอ                   จังหวัด                 อนุญาตให้                                                                 . 
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง                           สังกัด                            . อ าเภอ ................             
จังหวัด               สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหาร
เป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งอ่ืน  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล)  ระดับ  6  ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  และ
ยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้หากผ่านการสอบคัดเลือก  
 
   
 
 
      (ลงชื่อ)................................................ 
             (                                          ) 
         ต าแหน่ง                                                    . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  2 



 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ส าหรับต าแหน่งรองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลล าใหม่ ระดับ  6  

(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล)   

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

 

ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน  (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก) 

1)  ชื่อผูร้ับการประเมิน..................................................วุฒิการศึกษา................................................. 

2)  ปัจจุบันด ารงต าแหนง่................................................สังกัด (งาน/ฝา่ย).......................................... 

     องค์การบริหารส่วนต าบล..................................อ าเภอ....................................จังหวัด.................... 

     เริ่มด ารงต าแหนง่ในสายงานนีเ้มื่อ.................................เงินเดือนปัจจุบัน.................................บาท 

     เคยด ารง (1)  ต าแหนง่..............................................................เมื่อ.............................................. 

                    (2)  ต าแหน่ง...........................................................เมื่อ.............................................. 

                    (3)  ต าแหน่ง...........................................................เมื่อ.............................................. 

3)  การฝึกอบรม 

               หลักสูตร/สาขาที่ฝึกอบรม                         จัดท าโดย                       ระยะเวลา 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4)  ผูร้ับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจรงิ 
 

 

     (ลงช่ือ)    ........................................................ผูร้ับการประเมิน 

        (........................................................) 

     วันที.่..........เดือน...................................พ.ศ................. 
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ตอนที่  2  การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

หมาย 
เหตุ 

หมวดที่  1  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 
1.1  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  (20  คะแนน) 
       ก)  พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ ความ 
รอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งรวมทั้งการ 
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
       ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ได้รับ 
มอบหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และงานเสร็จ 
ทันเวลา  ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเชาว์ปัญญา และ 
ความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 
1.2  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  (20  คะแนน) 
       พิจารณาความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งม่ันที่จะท างานที่ได้รับ 
มอบหมายให้ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ การไม่ละเลยต่องานและ 
พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดข้ึน ฯลฯ 
หมวดที่  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
       พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการท างาน 
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของ 
ทางราชการ ฯลฯ 
หมวดที่  3  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   (40 คะแนน) 
3.1  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
       พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิค  
วิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุง 
งาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ 
ท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 
3.2  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน้าที่ 
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน ความจงรักภักดีต่อ 
หน่วยงาน แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 
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องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

หมาย 
เหตุ 

3.3  ความเป็นผู้น า 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ การวาง 
แผน  การมอบหมายงาน การให้ค าแนะน า และการพัฒนาการควบคุมงาน 
ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนตลอดจนมีความคิด 
ลึกซึ้งกว้างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
3.4  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
       พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่น 
มั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงที 
วาจาที่เหมาะสม 
3.5 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ 
       พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ตามความยึดหยุ่นและความสามารถท างานร่วมกับ 
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการ 
ติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 
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8 
 
 
 

8 
 
 
 
 

  

รวม 100   
 
 
ตอนที่  3  สรุปผลการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )     ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60) 
(      )     ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  60)  ระบุเหตุผล................................................ 
............................................................................................................................... ....................................... 
สรุปผลการประเมิน 
(      )     สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน 
(      )     ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
 
                                               (ลงชื่อ)...............................................ผู้ประเมิน 
                                                      (................................................) 
                                              ต าแหน่ง............................................................... 
                                              วันที่........... เดือน.............................พ.ศ............. 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก. 

 

ชื่อต าแหน่ง            นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 6 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูง   รับผิดชอบงานการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร  และ 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่
พิจารณาท าความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและด าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งที่ต้องใช้ความ
ช านาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
เช่น การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ของ อบต . การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจ
เป็นอันตรายแก่สุขภาพ  และหน้าที่อ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
จัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการ
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎร
ได้รับการศึกษาอบรม จัดให้มีน้ าสะอาด  หรือการประปา  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์จัดให้มีสุสาน ฌาปนสถาน  บ ารุง
และส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  จัดให้มีและ
บ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  จัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  เทศพาณิชย์  จัดให้มีและบ า รุงส้วม
สาธารณะ  จัดให้มีและบ ารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก  จัดให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล  จัดให้มีการ
สาธารณูปการ จัดให้มีการจัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุขจัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  จัด
ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา  จัดให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว์  และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น  กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็น
เพ่ือการสาธารณสุข  และหน้าที่อ่ืน ๆ ซึ่งมีค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วน การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่
อยู่ในท้องที่  การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยในการ  เลือกตั้ง  การขออนุมัติจ้าง
ลูกจ้าง  และคนงานองค์การบริหารส่วนต าบล  การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้างคนงาน  และพนักงาน
ส่วนต าบลประจ าปี  การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นกรรมการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบลที่  ก.อบต. จังหวัดแต่งตั้ง   เป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนต าบลผู้
ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย   เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ  เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา  เป็นเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์   เป็นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็น
ผู้เก็บรักษาเอกสารส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด   
เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นพนกังานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย 

 
                ./.  เป็นพนักงาน ... 
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เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจ าหน่าย  เนื้อสัตว์  เป็นเจ้าหน้าที่
ดับเพลิง  เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  เป็นเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานประจ าปี  เป็นกรรมการ  ตรวจรับวัสดุและกรรมการ
ควบคุมการก่อสร้าง    เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร    เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน    เป็นกรรมการ
อ านวยการศึกษา  เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์  เป็นกรรมการจัดงานประจ าปี อันเป็นประเพณีท้องถิ่น  หรือ
งานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยต่าง ๆ  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา   ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง   เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน
วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง แก้ไขติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ 
 การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และ 
            2. ได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานท้องถิ่นหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระดับ 6 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 6 (เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 6) 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

           1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและ 

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

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

     



ภาคผนวก  ข. 
หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล   

เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งอื่น  
ในต าแหน่ง นักบริหารงานอบต.   ระดับ  6  (รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวัดยะลา 
………………………………… 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังนี้ 
1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 
2.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม

จนถึงปัจจุบัน 
3.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
     พ.ศ.  2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
4.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
5.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 
6.  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2545   และแก้ไข 
     เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
7.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539 
8.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
9.  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
10.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 
11.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และ 
       ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่ 9)  พ.ศ.  2553 
12.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
13.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
        และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
14.  ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 
15.  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
       องค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 8  มกราคม  2546  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
16. ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยะลา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย 
       การให้ออกจากราชการ    การอุทธรณ์  การร้องทุกข์  ลงวันที่ 2  มกราคม  2545 
17. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 

  ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลและสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่

ก าหนดในแบบประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร  การปฏิบัติงาน  ความประพฤติ  ประสบการณ์  ประวัติการรับราชการตลอดจนบุคลิกภาพ
ท่วงที  วาจา  ไหวพริบ  เชาว์ปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน



 


