
 
                                                               
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้ปฎิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ ระดับ 2 
 เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง   จะด าเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบล สายงานผู้ปฎิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน  ในสาย
งานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  อ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  4  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง  เรื่อง  
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงาน ส่วนต าบล พ.ศ.2558  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 
จงึประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล สายงานผู้ปฎิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2   เพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3   จ านวน ๑ ต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
          1.1 ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน    ระดับ 3 – 5       จ านวน  1  อัตรา       
       

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก   
     ผู้สมัครสอบ คัดเลือกจะต้องเป็น พนักงาน ส่วนต าบล และเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ในวันรับสมัคร ดังนี้ 
   2.1 ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน   ระดับ 3 – 5   

                2.1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต.รับรอง 
                2.1.2 พนักงานส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้น         

                                             จากระดับ 1 หรือ ระดับ 2    
     2.1.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น 15,060   บาท 

  
3.  การสมัครสอบคัดเลือก และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
     ผู้ที่ประสงค์จะ สมัครสอบคัดเลือก ฯ สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกด้วยตนเอง   ได้ที่

ส านัก งานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง   อ าเภอเมือง จังหวัด ระนอง  ตั้งแต่วันที่  11 ธันวาคม  2558       
ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558   ในวันและเวลาราชการ   โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติ
ของตนเองว่าถูกต้อง   และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรั บต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือก  และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 
 
 
           /4.เอกสารและ…… 
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4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ 

คัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ในวันสมัคร
(ส าเนาเอกสารทั้งหมดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น) ดังต่อไปนี้ 
   4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือก  (ภาคผนวก ก  ) พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรง       
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน )  จ านวน 3 รูป โดยเขียนชื่อตัว-       
ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 

4.2 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด ทีอ่นุญาตให้สมัครสอบ       
     คัดเลือกฯ และยินยอมให้โอนไปด ารงต าแหน่งได้หากผ่านการสอบคัดเลือก (ผนวก ข) 
4.3 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร 
4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล  พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
4.5 ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ พร้อมรับรองส าเนา 

                                  จ านวน ๑ ชุด 
4.6 แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ผนวก ค ) จ านวน 1 ชุด 
4.7 ส านาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา และส าเนาผลการศึกษา (Transcript) ที่ตรงตาม 

                                  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต..ก าหนด ที่แสดง 
                                  ว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ในวันรับสมัคร พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  1 ชุด 

4.8 หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส เป็นต้น   
ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง 

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากตรวจพบภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่ าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
                          ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน 200 บาท 

 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก   
                         องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา  
สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือก  ในวันที่ 28  ธันวาคม 2558  โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง    ต าบลทรายแดง   อ าเภอเมือง จังหวัด ระนอง   หรือทาง website : 
www.saidang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7787-3248 

 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก    
                         หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดคะแนนรวม 300 คะแนน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้ 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
        ทดสอบความรู้ความสามารถ   และความ เข้าใจเกี่ ยวกับการปกครองบังคับบัญชา           
การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ัวไป  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับ การ   ปรับปรุงงาน 
นโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวที่ ระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ทั้งนี ้โดยวิธีสอบข้อเขียน  แบบปรนัย และอัตนัย (ภาคผนวก ง ) 
 
           /ข.ภาความรู้… 
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   ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม   100  คะแนน) 
        ทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย และอัตนัย (ภาคผนวก ง) 
                                

   ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม   100  คะแนน) 
        โดยวิธีประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ ตามท่ีก าหนด  
โดยการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

-ความรอบรูง้านในหน้าที่ ( 20 คะแนน)  พิจารณาจากความรู้ในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะ 
แต่งตั้งรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

     - ปฎิภาณไหวพริบ ( 20 คะแนน)  พิจารณาจากความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้าน 
ต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงความสามารถในการประสานงานกับคนอ่ืน 

-บุคลิกภาพและภาวะผู้น า ( 20 คะแนน) พิจารณาจากบุคลิกภาพและลักษณะที่ดี 
และมีความเป็นผู้น า 

-วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ( 20 คะแนน) พิจารณาจากแนวคิดการ 
ปฏิบัติงานแบบใหม่ ๆ  และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดี 

- ทัศนคต/ิภาวะทางอารมณ์  ( 20 คะแนน) พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความ 
พยายามในการปฏิบัติงาน และความรับผิชอบ 
   
   

8. กรณีการทุจริต 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน 

การสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  อาจพิจารณายกเลิกการสอบคัดเลือกทั้งหมด หรือจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบภาคที่เกิดจากการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายแดง ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิสอบอีกต่อไป  

9. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ โดยมีผลคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ 
คะแนนรวมเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์การสอบจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการสอบคัดเลือก 

10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
          องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบ
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
 
 

11.  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  จะข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ านวน 2 เท่าของอัตราว่างตามท่ี
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเม่ือได้มีการบรรจุ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก 

/12.การบรรจุ… 
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   12. การบรรจุและแต่งตั้ง 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง จะพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จากบัญชีผลการ
สอบคัดเลือกตามล าดับที่ ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ และจะแต่งตั้งต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดระนอง แล้ว 
 
         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558    

 

 

                (นายสมชาย   คล้ายสว)ี 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง 
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เลขประจ าตัวสอบ....................................... 

 
 
 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 
ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 3 – 5  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  อ าเภอเมือง  จังหวัดระนอง 
 
1.  ชื่อ- .สกุล (นาย/นาง/นางสาว ) ................................................................................................................................... 

     เกิดวันที่…………………………………เดือน ..................................พ.ศ. ………………..อายุ..............ปี สัญชาต…ิ………....…..  

2.  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน……………………………………..  ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต……………………จังหวัด…………….…..  

3.  ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 

     บ้านเลขท่ี.............................................ซอย/ตรอก..............................................ถนน.................................................. 

     แขวง/ต าบล.........................................เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด.............................................. 

     รหัสไปรษณีย.์......................................โทรศัพท์................................e-mail................................................................. 

4.  วุฒิการศึกษา....................................................................สาขาหรือวิชาเอก.................................................................. 

     ชื่อสถานศึกษา...............................................................  จังหวัด................................................................................... 

     วัน เดือน ปี ที่ส าเร็จการศึกษา............................................................... ........................................................................ 

5.  สมัครสอบคัดเลือกในต าแหน่ง........................................................................................ ................................................ 

6.  ได้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสอบ คือ......................................................... ............. 

ตั้งแต่วันที่………………………..เดือน…………………………………….พ.ศ………………… ถึงวันที่…………………………………………

เดือน……………………………………….พ.ศ……………………รวมระเวลา……………….ปี………………………เดือน 

7.  เริ่มรับราชการครั้งแรกต าแหน่ง……………………………………………..ระดับ……………..ขั้นเงินเดือน…………………บาท  

อ าเภอ……………………………จังหวัด………………………………..เมื่อวันที่………….เดือน………………………..พ.ศ…………….….              

8.  ต าแหน่งปัจจุบัน………………………………………………. ระดับ………………………ขั้นเงินเดอืน……………………………….บาท 

     สังกัด………………………………………………………….อ าเภอ………………………………………จังหวัด………………………………….        

9.  เคยปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีสมัครสอบ ได้แก่…………………………………………………………………………………………… 

10. การถูกลงโทษทางวินัย (  ) ไม่เคย  (  ) เคย  ระบุ………………………………………………………………………………………….. 

รูปถ่ายขนาด 
1x1.5 นิ้ว 
(ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน) 
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11.  ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมใบสมัคร ดังนี้  

(….....)  ใบสมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ก.)  
(……..)  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 
          (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรับสมัคร)     จ านวน 3  รูป 
(……..)  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลของผู้สมัครสอบฯ   จ านวน  1 ชุด 
(……..)  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     จ านวน  1 ฉบับ 
(……..)  ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตาม 
         คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก    จ านวน  1 ชุด 
 
(…….)  หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก  
         (ผนวก ข.)        จ านวน  1  ฉบับ 
(…….)  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ผนวก ค.)  จ านวน  1  ชุด 
(…….)  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  1 เดือน     จ านวน  1  ฉบับ 
(…….)  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลฯ   อย่างละ 1  ฉบับ 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศสมัครสอบ
คัดเลือกและข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากได้ตรวจสอบภายหลังพบว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนชื่อข้าพเจ้าออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  หรือมิให้แต่งตั้งใน    
ต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้        
 
   
       (ลงชื่อ)...................................................ผู้สมัครสอบ 
                (..................................................) 
             วันที…่………… เดือน.....................................พ.ศ............... 
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(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

 
                                                                       ได้ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครได้น ามายื่นแล้ว 
  (    )  หลักฐานครบถ้วน                                        หลักฐานถูกต้องและมีคุณสมบัติตามประกาศฯ 
  (    )  มีปัญหา  คือ...............................                            สมัครสอบคัดเลือกฯ 
                                                                       ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก 
                                                                      มีปัญหาอ่ืน ๆ ………………………………………………………………. 
                                                                      ……………………………………………………………………………………               
ลงลายมือชื่อ......................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร      ลงลายมือชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบหลักฐาน 
                 (.....................................)                                         (.............................................) 
 วันที่...........เดือน...............................พ.ศ......................           วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................. 

                            
                                     ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน…………………บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว 
                                      ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่……………………………..เลขที่……………………… 
                                       วันที่………………เดือน………………………………….. พ.ศ……………………… 
  
 
                                                  ลงลายมือชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่รับเงิน 
                                                                 (.............................................) 
                                                          ต าแหน่ง............................................... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ข 

 
 

 
 
 
 

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
 

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

วันที่ ............เดือน........................... พ.ศ. ............... 

ข้าพเจ้า ....................................................  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
........................................... อ าเภอ ......... ......................  จังหวัด ................................                                      
อนุญาตให้ ......................................................................................  ซึ่งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   ต าแหน่ง  
.......................................................   ระดับ ......... ส านัก / กอง ......................................... อบต.....................................
อ าเภอ................................... จังหวัด..................................  สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายแดง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้ปฎิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ ระดับ 2 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ลงวันที่  16  พฤศจิกายน  2558              
ในต าแหน่ง................................................................... 

ทั้งนี้ หาก ………………………………………………………..…… สอบคัดเลือกได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้โอน /ย้าย        
มาบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได ้  หากผ่านการสอบคัดเลือกฯ              
 
 
 

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

                                           ต าแหน่ง ..................................................... 
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แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 
ชื่อผู้รับการประเมิน................................................................ต าแหน่ง..................................................ระดับ.......... 
องค์การบริหารส่วนต าบล...................................................อ าเภอ...........................จังหวัด..................................... 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
 
1. ชื่อ และนามสกุลของผู้รับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………. 
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี………………………………………………. สาขา…………………………………….ระดับการศึกษา 
    ……………………………………….สถานศึกษา………………………………………………..จบการศึกษาเม่ือปี พ.ศ…………………….. 
3. เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันที่……………………เดือน…………………………………………… พ.ศ…………………………………….. 
    ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานหรืองานอื่น  
    ที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร) 
    4.1 …………………………………………………………………………………………รวม………….……………ปี…………………………เดือน 
    4.2………………………………………………………………………………………….รวม……………………….ปี………………………...เดือน 
    4.3………………………………………………………………………………………….รวม……………………….ปี………………………...เดือน 
5. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………………………………………………….ระดับ…………………..ขั้น…………………………..…บาท 
    กอง/ส านัก………………………………………………..เมื่อ……………………เดือน……………………………………พ.ศ………………….. 
6. ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย (ถ้ามี) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
7. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
 
 
                                                               ลงชื่อ……………………………………………..ผู้รับการประเมิน 
                                                                    (……………………………………………..) 
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องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 

หมวด 1 องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  (40 คะแนน)    
 1.1  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 20   
  ก.พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความ

ช านาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับต าแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 

   

  ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้อง ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความถนัด  
เฉพาะงาน ฯลฯ 

   

 1.2  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 20   
      พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่

จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทาง
ราชการการไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผล
ของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 
 

   

หมวด 2 ความประพฤติ   (20 คะแนน) 20   
      พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติ

การท างาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของทางราชการ  ฯลฯ 
 

   

หมวด 3 คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (40  คะแนน)    
    3.1  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 8   
        พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ 

แนวทาง เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการท างาน การปรับปรุงงาน  ความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก  
หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี ฯลฯ 
3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการ
และงานในหน้าที่  แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด ความเชื่อ
และอุดมการณ์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือ
แผนงานที่รับผิดชอบ  ฯลฯ 
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องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 

       3.3  ความเป็นผู้น า 
       พิจารณาจากความสามารถในการมอบการณ์ไกล การตัดสินใจ  
การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การให้ค าแนะน าและการพัฒนา 
การควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึง  กว้างขวาง  รอบคอบและยุติธรรม  ฯลฯ 

8   

      3.4  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
      พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความ 
หนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  ความเชื่อมันในตนเอง  ตลอดจนกิริยาท่าทาง
และท่วงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ 
 

8   

       3.5  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
       พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์  
สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  และผู้ใต้บังคับบัญชา  
ความสามารถในการติดต่อ  และประสานงานกับผู้อื่น  ฯลฯ 
 

8   

รวม 100   

  ความเห็นของหัวหน้าส านัก/กอง/ส่วน 
  (  ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
  (  ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) (ระบุเหตุผล) …………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ลงชื่อ ……………………………………………….ผู้ประเมิน   
              (……………………………………………….) 
       ต าแหน่ง  …………………….………………………….. 
                วันที่.............เดือน........................................พ.ศ......... 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ 
(   ) สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้เนื่องจากผ่านการประเมิน 
(   ) ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 

      (ลงชื่อ) ……………………………………………. ผู้ประเมิน 
                   (……………………………………….) 
      ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล……………. 
 ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 
(  ) ควรแต่งตั้งด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้ 
(  ) ไม่ควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ (ระบุเหตุผล)………………………………………………………………………………..     
............................................................................................................................................................................................... 
  
      (ลงชื่อ) …………………………………………….ผู้ประเมิน 
                   (……………………………………….) 
      ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล…………….. 
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ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

1. ผู้ประเมิน  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน  ดังนี้ 
1.1 ผู้ประเมิน  ได้แก่  หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชา 
1.2 ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามล าดับ  ได้แก่  ปลัดหรือรองปลัดอบต.  นายกอบต. 

2. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมิน  แบ่งออกเป็น  3  หมวด  แต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบ
ย่อยซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะก าหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม  

3. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ  และให้คะแนนส าหรับ  
องค์ประกอบนั้น ๆ  ในช่องคะแนนที่ได้รับ  ทั้งนี้  การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจ านวนเต็ม  

4. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้ว  
       ลงนามผู้ประเมิน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับให้ความเห็น 
5. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่  
     ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง 

ผนวก ง 
7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

     หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ภาค (คะแนนรวม 300  คะแนน) ดังนี้ 
  7.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ภาค ก) 

       ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน 
ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอ่ื นๆ  ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 100 บาท) โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ ดังนี้  

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
 ๓) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น     
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 4) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 5) พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 7) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 
 9) เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
        7.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง คะแนน 100 คะแนน (ภาค ข) 
     ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้นโดยวิธีสอบข้อเขียน  
(ข้อสอบปรนัย จ านวน 50 ข้อ )  ( ข้อสอบอัตนัย  จ านวน 4 ข้อ) โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบข้อบังคับอื่นเก่ียวกับงานในต าแหน่ง ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 
 2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
 3) ระเบียบเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 4) ระเบียบการจัดท าแผนชุมชน 
 5) ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการสังคม 
 6) ความรูเกี่ยวกับบทบาทสตรี 
 7) ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 
 8) ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ และ 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 9) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10) ความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาชุมชน 
 11) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก 
        7.3 ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ภาค ค) 
    ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆตามที่ก าหนดในแบบ
ประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
    ส าหรับรายละเอียดระเบียบการสอบ วิธิการ เนื้อหาวิชาในการสอบคณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือกจะก าหนดและประกาศให้ทราบต่อไป 
   



   
 
 
 

 
 

 
 

 


