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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เร่ือง  รับสมัครสอบคดัเลอืกพนักงานส่วนต าบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน 

ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ๖  
(หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
............................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  มีความประสงค์      ที่
จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารใน
ต าแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ ๖  (หวัหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความ ข้อ  ๙1  และข้อ  ๑๕๙ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ            องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบล เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
-  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ๖   จ านวน  ๑  อัตรา 
    (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

๒.  รายละเอียดต าแหน่ง 
-  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้สมัคร  ความรู้    
   ความสามารถที่ต้องการ  (ผนวก  ก) 

๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ต าแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ  ๖  (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
ผู้สมัครสอบคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
(๑) ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ไม่ต่ ากว่าระดับ  ๖    
(๒) เคยปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานด้านสาธารณสุข  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(๓)  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด  

 

 ๔. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร  
     ให้ผู้มีสิทธิและมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน  ๔๐๐ บาท  ได้
ที ่ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  
๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ และผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศนี้  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด  มีคุณสมบัติไม่
ถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
และไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  
        /5. เอกสารและ... 



๕. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
      ๕.๑  ใบสมัคร (เอกสารแนบ ๑) 
   ๕.๒  ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล   จ านวน  ๑  ชุด 
   ๕.๓  ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา   จ านวน  ๑  ชุด 
   ๕.๔  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า 
           ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดอืน)   จ านวน  ๒  รูป 
   ๕.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน  ๑  ชุด 
   ๕.๖  หนังสือยินยอมจาก นายก อบต. ต้นสังกัด  (เอกสารแนบ ๒ ) 
   ๕.๗  แบบประเมินบุคคล  (เอกสารแนบ  ๓)   
   ๕.๘  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
   ๕.๙  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จะประกาศรายชื่อ       ผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และเลขประจ าตัวสอบ  โดยจะปิดประกาศให้ทราบ   ณ  ที่ท าการ       องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่  ๖  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
เป็นต้นไป 

  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  (ผนวก ข) 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ  ก าหนดคะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนน 
    ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถ  และความคิดริเริ่มในการก าหนดและการปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด  ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่สอบคัดเลือก  โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบแบบข้อเขียน (ปรนัย) 
    ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน              โดย

วิธีการสัมภาษณ์   

๘.  เกณฑ์การตัดสิน 
ก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ  ต้องได้รับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
๘.๑  ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

ต าแหน่ง  ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
๘.๒  ผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อ  ๘.๑  จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   

(สัมภาษณ์) ทั้งนี้ ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
 
 
 
 
 
          /๙. การประกาศ...... 



    

  ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จะประกาศรายชื่อผู้สอบ
คัดเลือกได้  โดยเรียงล าดับที่ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า                                                     

 ๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพ่ือ
เปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในต าแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ๖ (หัวหน้า
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  เป็นเวลา  ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก   

 ๑๑.  การแต่งตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้  
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา  (ก.อบต.จ.ยะลา)  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒    เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕7 
        
 
 

                  (นายยูโซ๊ะ  เจ๊ะหลง)  
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก. 

 

ชื่อต าแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ  ๖ (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ต าแหน่งประเภท    บริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเทากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ  
ของงานสูง โดยรับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสุขโดยควบคุมหนวยงานหลายหน่วย และปกครอง 
ผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในลักษณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีความรู 
ความสามารถและความชานาญในระดับเดียวกัน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ในฐานะหัวหนาหน่วยงาน มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก าลัง  
เจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย 
สั่งการ ควบคมุตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของ  
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายดานเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุข เช่น การให้บริการสาธารณสุขหลายด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
โรค การตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าแหน่ายเนื้อสัตว์ การสุขาภิบาลและอ่ืน ๆ การวางแผนนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลงานสาธารณสุข และบริการทรัพยากรด้านต่าง ๆ การจัดใหมีและสนับสนุนการก าหนดนโยบาย 
สาธารณสุข การก าหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธีการด าเนินงานสาธารณสขุ เป็นต้น ตอบปญหาและ 
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และ
ด าเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญงานพิเศษเก่ียวกับงานสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ    
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของ อบต. ที่สังกัด ฝึกอบรมและให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ าากวานี้ทางพยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร  
สัตวแพทยศาสตร สาธารณสุขมูลฐาน ทันตแพทยศาสตร แพทยศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิคการแพทย  
วิทยาศาสตร (ทางดานสุขศึกษา สุขภาพสิ่งแวดล อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัย การพยาบาล               
สุขาภิบาลอนามัย ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดวาใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

 2. ด ารงต าแหนงในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 

/ ความรู้... 

 

 

 



ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
2. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด  
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา  
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
5. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร์ 
 

 
ก.อบต.ก าหนดเมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2545 แก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.อบต. ครั้งท่ี 9/2546 เมื่อวันท่ี  30 ตุลาคม  2546 

ครั้งท่ี  1/2550  เมื่อวันท่ี  29  มกราคม  2550  และครั้งท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  26  กุมภาพันธ์  2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข. 
 

หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 
ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร  

ในต าแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6  (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

………………………………… 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ทดสอบภาคความสามารถและความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุงนโยบาย  แผนงานระบบ  

และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด  และอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   โดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังนี้ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.  2537  และฉบับที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.  2542 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
5. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ .ศ.  2545  และ

ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
8. พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2535 และฉบับทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
     รักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.  พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1๒.ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1๓.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



-๒- 
 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่สมัครสอบ  โดยเฉพาะ  

โดยวิธีสอบข้อเขียน   ดังนี้ 
๑.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒.  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๓.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ๕.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ๖.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๗.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
  ๘.  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการด าเนินการทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

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

ก าหนดในแบบประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักทางการ
บริหาร  การปฏิบัติงาน  ความประพฤติ  ประสบการณ์  ประวัติการรับราชการตลอดจนบุคลิกภาพท่วงที  วาจา  
ไหวพริบ  เชาว์ปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

เลขประจ าตัวสอบ.................. 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนกังานส่วนต าบล 
เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 

ในต าแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ๖ 
(หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
     *********************************** 

  ด้วย  ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงาน              
ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร  ในต าแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข  (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
ระดับ  6    สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จึงขอแจ้งรายละเอียดของ
ข้าพเจ้า  มาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 1.  ชื่อ- สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ ....... 
 2.  ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................................................................  
 3.  อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ 2556....................บาท  ปีงบประมาณ  2557...................บาท 
 4.  เกิดวันที่...................................................รวมอายุ..................ป.ี...................เดือน...................วัน 
 5. วัน/เดือน/ปี  ที่บรรจุเข้ารับราชการ..........................................รวม...........ป.ี...........เดอืน...........วัน 
 6.  ประวัติการด ารงต าแหน่ง (ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  
ครั้งแรก  และให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับต าแหน่ง  หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนไปสังกัดส่วน
ราชการอ่ืน หรือ โอนกลับมาเท่านั้น) 

 

ระดับ 
ช่ือ 

ต าแหน่ง/สายงาน 
สังกัด 

อบต./อ าเภอ/จังหวัด 
วัน เดือนปี  

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
รวมระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง (ปี /เดือน/วัน) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1นิ้ว 
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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  รางวัลเหรียญตราต่าง ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ  (ระบุชือ่เกียรติบัตร/รางวัล/
อันดับรางวัล/ปี พ.ศ. ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย 
 

 (1)............................................................................................................................ .......................... 
 (2)......................................................................................................................................................  
 (3)............................................................................................................................ .......................... 
  (กรณีท่ีมีมากกว่า  3   ชิ้น  ให้เอามาเพียง  3  ชิ้น) 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงาน  ตามประกาศขององค์การบริหารส่ว นต าบล     
ล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานใน
สายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  2557  ทุกประการ  ทั้งนี้หากตรวจพบว่า  
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบ
เปลี่ยนสายงานให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนสายงานในครั้งนี้ 
 

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

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

 

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

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



 
 

                 
 
 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 
ในต าแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ  6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   
             เขียนที.่.............................................................. 

…………………………………………………………………………. 

      วันที่...............เดือน.........................พ.ศ..................... 
 
   ข้าพเจ้า...........................................................ต าแหน่ง.................................................... 
อ าเภอ..............................จังหวัด..............................อนุญาตให้................................................................ 
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง............................................................ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบล
...................................อ าเภอ..........................จังหวัด..........................สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารใน ต าแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับ  6    (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมือง
ยะลา  จังหวัดยะลา  และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้หากผ่านการสอบคัดเลือก  
 
   
 
 
       (ลงชื่อ)...................................................... 

               (..................................................) 
               ต าแหน่ง...............................................................   
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 ๑๑ 
 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ส าหรับต าแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ  6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

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

ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน  (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก) 
1)  ชื่อผู้รับการประเมิน....................................................วฒุิการศึกษา.................................................... 
2)  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......................................................สังกัด (งาน/ฝ่าย).......................................... 
     องค์การบริหารส่วนต าบล............................................อ าเภอ..............................จังหวดั..................... 
     เริ่มด ารงต าแหน่งในสายงานนี้เมื่อ....................................เงินเดือนปัจจุบัน...................................บาท 
     เคยด ารง    (1)  ต าแหน่ง.........................................................เมื่อ......................................................... 
                    (2)  ต าแหน่ง......................................................เมื่อ........................................................ 
                    (3)  ต าแหน่ง......................................................เมื่อ........................................................ 
3)  การฝึกอบรม 
                หลักสูตร/สาขาที่ฝึกอบรม                      จัดท าโดย                      ระยะเวลา 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
...................................................................... ... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
 

4)  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
         (ลงชื่อ)........................................................ผู้รับการประเมิน 

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

      วันที่...........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 ความรอบรู้
ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งรวมทั้งการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
       ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และงานเสร็จ
ทันเวลา  ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเชาว์ปัญญา และความถนัด
เฉพาะงาน ฯลฯ 
1.2  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  (20  คะแนน) 
       พิจารณาความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งม่ันที่จะท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ การไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่
จะรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 
หมวดที่  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
       พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการท างาน
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของทาง
ราชการ ฯลฯ 
หมวดที่  3  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (40 คะแนน) 
3.1  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
       พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิค 
วิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุงงาน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก 
หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 
3.2  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน้าที่
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือ
แผนงานที่รับผิดชอบ 
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 ๑๓ 
 

องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

หมาย 
เหตุ 

3.3  ความเป็นผู้น า 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ การวางแผน  
การมอบหมายงาน การให้ค าแนะน า และการพัฒนาการควบคุมงานความใจกว้าง 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดจนมีความคิด 
ลึกซึ้งกว้างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
3.4  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
       พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่น 
มั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงที 
วาจาที่เหมาะสม 
3.5 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ 
       พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ตามความยึดหยุ่นและความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและ
ประสานงานกับผู้อ่ืน 
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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............. 
 

 
 
 

 


