
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

เร่ือง  รับสมัครสอบคดัเลือกตําแหน่งบริหารเพ่ือให้ดํารงตําแหน่งบริหารในต่างสายงาน 
ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

 (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ  ๖) 
............................................................... 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์ท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือก
ตําแหน่งบริหารเพ่ือให้ ดํารงตําแหน่งบริหารในต่างสายงาน  ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) ระดับ 6 

  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความ ข้อ 91 และข้อ 91  แห่งประกาศคณะกรรมการ      
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  เรื่ องหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ            
องค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันท่ี  8  มกราคม  2546  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง พ.ศ.2558  จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกตําแหน่งบริหารเพ่ือให้ดํารงตําแหน่งบริหารในต่างสายงาน  ตําแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล              
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ระดับ 6)  ดังต่อไปน้ี  

  1.  ตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
-  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  1   อัตรา 
    (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 6) 

 
  2.  รายละเอียดตําแหน่ง 

-  หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของผู้สมัคร   
   ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  (ผนวก  ก) 

 
  3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  1   อัตรา 
     (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 6) 

        (1)  เป็นพนักงานส่วนตําบลสายงานบริหารอ่ืน ซ่ึงดํารงตําแหน่งสายงานบริหารไม่ตํ่ากว่า
ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

     (2)  กรณีพนักงานส่วนตําบลซ่ึงโอนมาจากข้าราชการประเภทอ่ืน ให้เริ่มนับระยะเวลา 
การดํารงตําแหน่งบริหารตามสายงานน้ัน ต้ังแต่โอนมาดํารงตําแหน่งบริหารในองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถ่ินและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

     (3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนด ตําแหน่งท่ี   
ก.อบต. กําหนด 
    
 

               /4.  การสมัครสอบ... 
 

 



 
  4.  การสมัครสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร  
      ให้ผู้มีสิทธิและมีความประสงค์ท่ีจะสมัครสอบคัดเลือกสามารถย่ืนใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ กําหนด  พร้อมค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก      
จํานวน 400  บาท   ได้ท่ี  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา   
ต้ังแต่วันท่ี  10 สิงหาคม 2558 ถึง วันท่ี 25 สิงหาคม 2558  ในวันและเวลาราชการและผู้สมัครสอบ
คัดเลือกต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามประกาศน้ี  หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  

 
5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 

      5.1 ใบสมัคร (เอกสารแนบ 1) 
   5.2  สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบล   จํานวน  1  ชุด 
   5.3  สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานท่ีแสดงว่าสําเร็จการศึกษา จํานวน  1  ชุด 
         (นําหลักฐานตัวจริงมาด้วย) 
   5.4  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา 
          ขนาด  1  น้ิว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)   จํานวน  2  รูป 
   5.5  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ    จํานวน  1  ชุด 
   5.6  หนังสือยินยอมจากนายก อบต.ต้นสังกัด  (เอกสารแนบ 2 ) 
   5.7  แบบประเมินบุคคล  (เอกสารแนบ  3)   
   5.8  ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย 
   5.9  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
 
   6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
และเลขประจําตัวสอบ  โดยจะปิดประกาศให้ทราบ  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ      
หรือ www.kayuboko.go.th ต้ังแต่วันท่ี  27  สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
   7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  (ผนวก  ข) 
   การสอบคัดเลือกแบ่งเป็น  2  ภาค  ดังน้ี 

(1) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  ภาค ข  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  จํานวน 100 ข้อ 

(2) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  ภาค  ค  (คะแนน  100  คะแนน)   
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
   อน่ึง  ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งท่ีได้คะแนนไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ  60  แล้วเท่าน้ันจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 
 
 
 

/8.  กําหนด … 



 
8. กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
8.1  กําหนดสอบข้อเขียนในวันเสาร์ท่ี 12  เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 – 

10.00 น.  ณ ชั้น 2 อาคารทะเบียนราษฎร์  สํานักงานเทศบาลนครยะลา  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
8.2  กําหนดสอบสัมภาษณ์  ในวันเสาร์ท่ี  12  เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมอรุณสวัสด์ิ  สํานักงานเทศบาลนครยะลา  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ี

สอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 
 

       10.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  ณ ท่ีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดยะลา หรือสอบถาม   
ได้ท่ี 0 – 7322 – 2786   ในวันจันทร์ท่ี  14  เดือน กันยายน พ.ศ. 2558  โดยเรียงลําดับท่ีผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน  
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
 

11. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี 
      องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านผู้สอบคัดเลือกจํานวน 2 เท่า ของ
อัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับท่ี 1                    
ภายใน 30 วัน และเม่ือได้มีการบรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจํานวนอัตราว่างท่ีจะแต่งต้ังแล้ว บัญชีสํารอง
ให้ยกเลิก 
    

12. การแต่งต้ัง 
      องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จ.ยะลา) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  14 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 

 
 
               (นายอาสมี  เซะบากอ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 
 
 

 



 
 

เลขประจําตัวสอบ............. 
 

ใบสมัคร 
การสอบคัดเลือกตําแหน่งบริหารเพ่ือให้ดํารงตําแหน่งบริหารในต่างสายงาน 

ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ  6 
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
     *********************************** 

 
  ด้วย ข้าพเจ้ าประสงค์จะส มัครเ ข้ารับการสอบคัดเลื อกตําแหน่งบริหารเพ่ือให้ ดํ ารง                   
ตํ าแหน่ งบริ หารในต่ างสายงาน ใ น ตํ า แห น่ ง ร อ ง ปลั ด อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ าบ ลกา ยู บ อ เ ก า ะ                            
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) ระดับ  6  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน  
จังหวัดยะลา  จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า  มาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
 1.  ชื่อ- สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. 
 2.  ตําแหน่งปัจจุบัน..................................................................................................................................... 
 3.  อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ 2557.........................บาท  ปีงบประมาณ  2558......................บาท 
 4.  เกิดวันท่ี  ............................................................รวมอายุ................ปี .....................เดือน.................วัน 
 5. วัน/เดือน/ปี  ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ  ..........................................รวม.............ปี..........เดือน................วัน 
 6.  ประวัติการดํารงตําแหน่ง (ให้เริ่มต้ังแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจาก 
ระดับ 3  ครั้งแรก  และให้ข้อมูลเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน่ง  หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนไป
สังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือ โอนกลับมาเท่าน้ัน) 
 
ระดับ ช่ือ 

ตําแหน่ง/สายงาน 
สังกัด 

อบต./อําเภอ/จังหวัด 
 

วัน เดือนปี  
ท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ง (ปี /เดือน/วัน) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
               /7. วุฒิการศึกษา....... 
 

เอกสารแนบ  1 

 



 
-2- 

 
 7. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง............................................................................................. 
(กรณีมีหลายคุณวุฒิ  ให้ใช้วุฒิท่ีสําเร็จการศึกษาก่อนได้)  ได้แก่....................................................................... 
จากสถาบันศึกษา...............................................................................เม่ือวันท่ี................................................... 
 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุด  (หากมีมากกว่า  1  วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิท่ีเห็นว่าเก่ียวกับงานในหน้าท่ี
มากท่ีสุดท่ีได้รับ  ได้แก่...................................................................................................................................... 
จากสถาบันศึกษา................................................................................................................................................ 
 9.  เคยรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  2  ข้ัน..........ครั้ง  1.5  ข้ัน........ครั้ง และ 1 ข้ัน.......ครั้ง 
(นับ  5  ปี  ย้อนหลัง) 
    10.  เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราต่าง ๆ ท่ีได้รับเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/
รางวัล/อันดับรางวัล/ปี พ.ศ. ท่ีได้รับ/และหน่วยงานท่ีมอบ พร้อมท้ังแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย 
 

 (1)............................................................................................................................................................ 
 (2)............................................................................................................................................................ 
 (3)............................................................................................................................................................ 
  (กรณีท่ีมีมากกว่า  3   ชิ้น  ให้เอามาเพียง  3  ชิ้น) 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตําแหน่งบริหารเพ่ือให้ดํารงตําแหน่งบริหารในต่างสายงาน ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกตําแหน่งบริหารเพ่ือให้ดํารงตําแหน่งบริหาร          
ในต่างสายงาน  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2558  ทุกประการ  ท้ังน้ีหากตรวจพบว่า ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือ
ให้ข้อความท่ีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบเปลี่ยนสายงานให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนสายงานในครั้งน้ี 
 
 

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

ตําแหน่ง................................................................... 
วันท่ี............เดือน........................................พ.ศ..................... 

 
 

 

 การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
  (     ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติท่ีจะเข้ารับการสอบ 
  (     )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติท่ีจะเข้ารับการสอบ 
 
   (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ตรวจสอบ/เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
            (..........................................................)    



 
 

                
 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนตําบลสอบคัดเลือกตําแหน่งบริหารเพ่ือให้ดํารงตําแหน่งบริหารในต่างสายงาน 

ในตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ  6 
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) 

   

                                  เขียนท่ี........................................... 

 

       วันท่ี.................เดือน.............................พ.ศ...................... 
 
 
  ข้าพเจ้า.......................................................ตําแหน่ง............................................................................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด............................อนุญาตให้.................................................................... 
ซ่ึงเป็นพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง....................................................สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบล................
อําเภอ.............................จังหวัด..........................สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตําแหน่งบริหารเพ่ือให้ดํารงตําแหน่ง
บริหารในต่างสายงาน ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล)  
ระดับ  6  ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  และยินยอมให้โอนไปแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งได้หากผ่านการสอบคัดเลือก  
 
   
 
 
      (ลงชื่อ)................................................ 
             (................................................) 
                                  นายก........................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  2 



 
 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
สําหรับตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ  6  

(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล)   
..................................................................... 

 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลเก่ียวกับผู้รับการประเมิน  (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก) 
1)  ชื่อผู้รับการประเมิน......................................................วฒุิการศึกษา............................................................ 
2)  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง............................................................สังกัด (งาน/ฝ่าย)............................................. 
     องค์การบริหารส่วนตําบล...............................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................... 
     เริ่มดํารงตําแหน่งในสายงานน้ีเม่ือ.........................................เงินเดือนปัจจุบัน.....................................บาท 
     เคยดํารง  (1)  ตําแหน่ง....................................................................เม่ือ....................................................... 
                  (2)  ตําแหน่ง....................................................................เม่ือ.................................................. 
                  (3)  ตําแหน่ง....................................................................เม่ือ.................................................. 
3)  การฝึกอบรม 
               หลักสูตร/สาขาท่ีฝึกอบรม                         จัดทําโดย                       ระยะเวลา 
 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
 

4)  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
      (ลงชื่อ)    ........................................................ผู้รับการประเมิน 
        (........................................................) 
         วันท่ี...........เดือน...................................พ.ศ................. 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ  3 
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ตอนท่ี  2  การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

องค์ประกอบท่ีใช้ในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้รับ 

หมาย 
เหตุ 

หมวดท่ี  1  องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 
1.1  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  (20  คะแนน) 
       ก)  พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญ ความ 
รอบรู้ในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งรวมท้ังการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
       ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และงานเสร็จ
ทันเวลา  ท้ังน้ีให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเชาว์ปัญญา และความ
ถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 
1.2  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  (20  คะแนน) 
       พิจารณาความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุ่งม่ันท่ีจะทํางานท่ีได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ การไม่ละเลยต่องานและ
พร้อมท่ีจะรับผิดชอบต่อผลงานท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ 
หมวดท่ี  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
       พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการ
ทํางานรวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของทางราชการ ฯลฯ 
หมวดท่ี  3  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง   (40 คะแนน) 
3.1  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
       พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิค 
วิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทํางาน การปรับปรุงงาน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
ยาก หรืองานใหม่ให้สําเร็จเป็นผลดี 
3.2  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน้าท่ี 
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือ
แผนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

20 
 
 
 

20 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

8 
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องค์ประกอบท่ีใช้ในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้รับ 

หมาย 
เหตุ 

3.3  ความเป็นผู้นํา 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ การ
วางแผน  การมอบหมายงาน การให้คําแนะนํา และการพัฒนาการควบคุม
งานความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนตลอดจนมีความคิด
ลึกซ้ึงกว้างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
3.4  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
       พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่น 
ม่ันคงในอารมณ์ ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงที
วาจาท่ีเหมาะสม 
3.5 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ 
       พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลท่ีจะเข้าได้กับสถานการณ์ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ตามความยึดหยุ่นและความสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการ
ติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 

8 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 
 
 

  

รวม 100   
 
 
ตอนท่ี  3  สรุปผลการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )     ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60) 
(      )     ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  60)  ระบุเหตุผล.......................................... 
.................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 
(      )     สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้ เน่ืองจากผ่านการประเมิน 
(      )     ไม่สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้ เน่ืองจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
 
                                               (ลงชื่อ)...............................................ผู้ประเมิน 
                                                      (................................................) 
                                              ตําแหน่ง............................................................... 
                                              วันท่ี........... เดือน.............................พ.ศ............. 
 
 
 



ภาคผนวก  ก. 
 

ช่ือตําแหน่ง            นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 6 
 

ตําแหน่งประเภท  บริหาร 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล        
ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูง  รับผิดชอบงานการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และ 
ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ทําหน้าท่ี

พิจารณาทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะ และดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งท่ีต้องใช้ความ
ชํานาญเก่ียวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  
เช่น การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การประกอบการค้าซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจหรืออาจ
เป็นอันตรายแก่สุขภาพ  และหน้าท่ีอ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
จัดให้มีและบํารุงทางบกและทางนํ้า  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมท้ังการ
กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎร
ได้รับการศึกษาอบรม จัดให้มีนํ้าสะอาด  หรือการประปา  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน  บํารุง
และส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  จัดให้มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  จัดให้มีและ
บํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  จัดให้มีและบํารุงทางระบายนํ้า  เทศพาณิชย์  จัดให้มีและบํารุงส้วม
สาธารณะ  จัดให้มีและบํารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก  จัดให้มีและบํารุงโรงพยาบาล  จัดให้มีการ
สาธารณูปการ  จัดให้มีการจัดทํากิจการซ่ึงจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุขจัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  จัด
ให้มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา  จัดให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว์  และสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความเรียบร้อยของท้องถ่ิน  กิจการอย่างอ่ืนซ่ึงจําเป็น
เพ่ือการสาธารณสุข  และหน้าท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วน การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ังท่ี
อยู่ในท้องท่ี  การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ัง  การขออนุมัติจ้าง
ลูกจ้าง  และคนงานองค์การบริหารส่วนตําบล  การขออนุมัติเลื่อนข้ันเงินเดือนลูกจ้างคนงาน  และพนักงาน
ส่วนตําบลประจําปี  การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นกรรมการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนตําบลท่ี  ก.อบต. จังหวัดแต่งต้ัง   เป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตําบลผู้
ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย   เป็นเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  เป็นเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการศึกษา  เป็นเจ้าหน้าท่ี
เก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์   เป็นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล     
เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการเงินท่ัวไปของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ 

 
 

                /ธนาคารออมสิน ....... 
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ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด   เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ประเมินภาษีโรงเรือน เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีบํารุงท้องท่ี เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีป้าย 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจําหน่าย  เน้ือสัตว์  เป็นเจ้าหน้าท่ี
ดับเพลิง  เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  เป็นเจ้าหน้าท่ีจัดทํารายงานประจําปี  เป็นกรรมการ  ตรวจรับวัสดุและกรรมการ
ควบคุมการก่อสร้าง    เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร    เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน    เป็นกรรมการ
อํานวยการศึกษา  เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์  เป็นกรรมการจัดงานประจําปี อันเป็นประเพณีท้องถ่ิน  หรือ
งานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถ่ินในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยต่าง ๆ  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับ
รองลงมา   ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ  เก่ียวกับงานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับ
แต่งต้ัง   เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน
วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล
และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ 
 การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้  และ 
            2. ได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 6 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ
งานท้องถ่ินหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเคยดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
ระดับ 6 (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 6) หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 6 (เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 6) 
 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

           1. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการท่ีสังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 
 



  
ภาคผนวก  ข. 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกตําแหน่งบริหารเพ่ือให้ดํารงตําแหน่งบริหารในต่างสายงาน 
ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ระดับ  6 

(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

………………………………… 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน่งท่ีสมัครสอบโดยเฉพาะ  

โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังน้ี 
1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 และประกาศหรือคําสั่งคณะรักษา

      ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537  และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 
4.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2542 
5.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
     พ.ศ.  2542 และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
8.  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 
9.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และฉบับท่ีแก้ไข 
     เพ่ิมเติม 
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
     พ.ศ. 2548 
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
12. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
     และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
     พ.ศ.2535 และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2554 
16. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  
      การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันท่ี 2 มกราคม 2545 
17. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ   
     องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 8 มกราคม 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
18 .ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
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ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (สัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลและสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามท่ี

กําหนดในแบบประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร  การปฏิบัติงาน  ความประพฤติ  ประสบการณ์  ประวัติการรับราชการตลอดจนบุคลิกภาพ
ท่วงที  วาจา  ไหวพริบ  เชาว์ปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

 
 
 
    



 
 


