
 

 

 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง 

เรื่อง  รบัสมัครสอบคดัเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏบิัต ิ

ใหดํารงตําแหนงในตางสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ  ๓ 

……………………………................... 

ดวยองคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ มีอัตราตําแหนง   

พนักงานสวนตําบล   ขององคการบรหิารสวนตําบล  สายงานผูปฏบัิตท่ีิเริ่มตนจาก  ระดับ  ๓  วาง จํานวน ๑ 

ตําแหนง  คอื  ตําแหนง บุคลการ  ระดับ  ๓  เลขท่ีตําแหนง ๐๑ - ๐๒๐๘ - ๐๐๑ สังกัด  สํานักปลัด  องคการ

บรหิารสวนตําบลโนนทอง 

เพ่ือใหการบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

สามารถใหบรกิารประชาชนไดอยางเต็มความสามารถ  ตลอดจนเปนผลดีตอทางราชการ  องคการบรหิารสวน

ตําบลโนนทอง จงึประกาศรับสมัครสอบคัดเลอืกพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงในตางสายงานท่ีเริ่มตน

จากระดับ  ๓ 

อาศัยอาํนาจตามความใน ขอ ๙๑ แหงประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตาํบลจังหวดัชัยภูมิ   

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตาํบล  (แกไขเพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี  

๑๐)พ.ศ.  ๒๕๔๗  ลงวันท่ี  ๑๙  พฤศจกิายน  ๒๕๔๗     จงึประกาศรับสมัครสอบคัดเลอืกพนักงานสวน

ตําบลสายงานผูปฏิบัต ิ ใหดํารงตาํแหนงในตางสายงานที่เริ่มตนจากระดับ  ๓  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  ๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

         ตําแหนง บุคลากร ระดบั ๓  เลขที่ตําแหนง  ๐๑ - ๐๒๐๘ - ๐๐๑ จํานวน  ๑ อัตรา     

สังกดั   สํานกัปลดั   องคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวดัชัยภูมิ 

  ๒. คุณสมบัติของผูมสีทิธ์ิสมคัรสอบคัดเลอืก   

   ๑.  ดํารงตาํแหนงพนกังานสวนตาํบลไมต่ํากวาระดับ ๓  ของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ  

๑  หรอื  ระดับ  ๒  อัตราเงนิเดอืนไมนอยกวา  ๘,๓๔๐  บาท 

   ๒.  ไดรับปรญิญาตร ี ทางการปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร  การบรหิาร  การบรหิารรัฐ

กจิ  กฎหมาย  รัฐศาสตร  การบรหิารธุรกจิ  หรอืทางอ่ืนท่ี  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได   

   ๓.  ไดรับปรญิญาโทหรอืเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบรหิารรัฐกจิ  รัฐประศาสนศาสตร  

การบรหิารธุรกจิ  หรอืทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหนงนี้ได 

    

  

               /๓.  การรับสมัครสอบ… 
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  ๓.  การรับสมัครสอบและสถานท่ีสมัครสอบ 

   ผูท่ีมีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลอืก     ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน   ดวย

ตนเอง  ไดท่ีท่ีทําการองคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง หมูท่ี ๒   ตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูม ิ 

ตัง้แตวันท่ี  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่   ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕   ในวัน เวลา  ราชการ โดยผูสมัครสอบคัดเลอืกตอง

ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตขิองตนเองวาถูกตอง   และมคุีณสมบัติครบถวนในตําแหนงท่ีรับสมัครน้ัน  หรอืสอบถาม

รายละเอยีดเพิ่มเติมไดท่ี  โทรศัพท  ๐๘๙-๕๘๔๕๑๔๖  หรอื  WWW.tambonnonthong.go.th 

  ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 

   ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลอืกฯ ตองย่ืนใบสมัครสอบคัดเลอืกดวยตนเองตอเจาหนาท่ี 

รับสมัครสอบพรอมดวยเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสาํเนาถูกตองและลงลายมอืชื่อกาํกับไวในเอกสาร 

ทุกฉบับ  ดังนี้  ๑. ใบสมัครสอบคัดเลอืก 

   ๒. รูปถายชุดเครื่องแบบราชการหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนดาํ  ขนาด ๑ นิ้ว   

จํานวน  ๓  รูป  (ถายไมเกนิ  ๖  เดอืน) 

   ๓. สําเนาบัตรประวัตพินกังานสวนตาํบล (พรอมรับรองสําเนาถกูตองทุกหนา) จํานวน ๑ ชดุ 

   ๔. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน,    สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานสวนตาํบล   และ

สําเนาทะเบยีนบาน   พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง    จํานวนอยางละ  ๑  ฉบับ 

   ๕.  สําเนาปริญญาบัตร หรอืใบแสดงผลการศกึษา (ฉบับภาษาไทย) ท่ีแสดงวาเปนผูมี

วุฒิการศกึษาท่ีตรงกับตาํแหนงท่ีสมัครสอบ  พรอมรับรองสําเนาถกูตอง  จํานวน  ๑  ฉบับ     ท้ังนี้  ผูท่ีจะถอื

วาเปนผูสําเร็จการศกึษาจะตองสาํเร็จการศกึษาและไดรับอนุมัตจิากผูมอํีานาจอนุมัตภิายในวันปดรับสมัคร 

   ๖.  หนังสอืยินยอมจากนายกองคการบรหิารสวนตําบลตนสงักดั   อนุญาตใหมาสมัคร

สอบคัดเลอืก  (เอกสารหมายเลข  ๑)  จํานวน  ๑  ฉบับ    และแนบแบบประเมินสาํหรับประกอบการพิจารณา

คัดเลอืกเพ่ือแตงตัง้ยายพนักงานสวนตาํบลสายงานเริ่มตนจากระดับ ๑,๒ เปนสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓  

(เอกสารหมายเลข  ๒) 

   ๗.  ใบรับรองแพทย  ออกใหไมเกนิ  ๖  เดอืน  นับถงึวนัสมัคร 

   ๘.  หลักฐานอ่ืน ๆ เชน  ทะเบียนสมรส/ใบหยา  หลกัฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล (ถามี) 

สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลอืกในครัง้นี้  ใหผูสมัครสอบคัดเลอืกตรวจสอบและรับรองตนเอง 

วาเปนผูมคุีณสมบัตคิรบถวนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลอืก    หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบคัดเลอืก

รายใด มีคุณสมบัตดิังกลาวไมครบถวน    องคการบรหิารสวนตาํบลโนนทองจะถอืวาเปนผูขาดคุณสมบัตใิน

การสมัครสอบคัดเลอืก  และไมมีสทิธ์ิเขารับการแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงใด  ๆ   

๕.  คาธรรมเนยีมในการสมัครสอบคัดเลือก 

  ผูสมัครสอบคดัเลอืกจะตองชาํระคาธรรมเนยีมในการสมัครสอบคัดเลอืก จาํนวน ๒๐๐ 

บาท  (สองรอยบาทถวน) เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนยีมในการสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณใีด  ๆ 

                              /๖.  การประกาศ… 
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๖.  การประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเขารบัการสอบคดัเลือก 

องคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง   จะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัว 

ผูมีสทิธิเขารับการสอบคัดเลอืก  ในวันท่ี  ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕   ท้ังนี้  หากองคการบรหิารสวนตําบลโนน

ทอง     ตรวจพบในภายหลงัวาผูสมัครสอบคัดเลอืกผูใดมีคุณสมบัตไิมตรงตามกาํหนด      หรอืเปนผูขาด

คุณสมบัต ิองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง จะตดัสทิธผิูนัน้มใิหเขารับการสอบคัดเลอืก หรอืพิจารณาไมให

ผานการสอบคัดเลอืก หรือถอนรายชื่อผูนัน้ออกจากบัญชรีายชื่อผูสอบคัดเลอืกได     และหากพบวาเปนการ

เจตนาหรอืจงใจทุจรติ จะพิจารณาขอใหมีการดําเนนิการทางวินัยแกผูนัน้ 

๗.  หลักเกณฑและวธิกีารสอบคดัเลือก  

  หลักเกณฑและวิธกีารสอบคัดเลอืก  คะแนนรวม  ๓๐๐  คะแนน  มีรายละเอียด ดังนี้  

                        ๑.  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  

        ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยวิธี

สอบขอเขยีน  ดังนี้  

   ๑.๑  ความรูความสามารถท่ัวไปในดานคณติศาสตร,  ภาษาไทย,  ความรูเกี่ยวกบั

เหตุการณปจจุบัน    ดานการเมอืง   เศรษฐกจิ   และสงัคม 

๑.๒  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศกัราช  ๒๕๕๐ 

๑.๓  พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตาํบล   พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

และแกไขเพ่ิมเตมิจนถงึปจจุบัน  

๑.๔  พระราชบัญญัตกิาํหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเตมิจนถงึปจจุบัน 

๑.๕  พระราชบัญญัตขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑.๖  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑและวธีิการบรหิารกจิการบานเมอืงท่ีด ี 

พ.ศ. ๒๕๔๖   

๑.๗  พระราชบัญญัตคิวามรับผดิทางละเมิดของเจาหนาท่ี   พ.ศ.  ๒๕๓๙  

   ๑.๘  ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  

   ๒. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  

                            ทดสอบความรูความสามารถท่ีตองการ ตามแนวท่ีระบุไวในมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง  

โดยวธีิสอบขอเขียน  ดังนี้   

๒.๑  ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖   และท่ีแกไข 

เพ่ิมเตมิจนถงึปจจุบัน  

๒.๒  พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

          /๒.๓  ระเบียบกระทรวง… 
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   ๒.๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงนิ     การฝากเงนิ  

การเกบ็รกัษาเงนิ  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๗   และแกไขเพ่ิมเตมิจนถงึ  

ฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

   ๒.๔  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิจนถงึปจจุบัน 

   ๒.๕  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย       วาดวยวิธกีารงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และแกไขเพิ่มเตมิจนถงึฉบบัท่ี  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

     ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ )  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

ผูสมัครสอบตองเขาสอบ  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถที่

ใชเฉพาะตาํแหนงกอน  ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ จงึจะมีสทิธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง  โดย

คณะกรรมการสอบคัดเลอืกฯ  จะทดสอบโดยวิธสีัมภาษณ    เพ่ือประเมินบุคคล  และทดสอบความเหมาะสมกับ

ตําแหนงในดานตางๆ เชน บุคลกิภาพ  ทัศนคต ิ ทวงที  วาจา    ปฏิภาณ   ไหวพรบิ การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

ความรอบรูในงานบรหิารราชการทองถิน่และความรอบรู ในเรื่องท่ัวไปอื่นๆ   

๘.  เกณฑการตัดสิน  

  ผูสอบคัดเลอืกได    ตองเปนผูสอบไดคะแนนในภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาค

ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตาํแหนงตามหลกัสูตรไมต่ํากวา รอยละหกสบิ  จงึจะถอืวาผานเกณฑการสอบ

คัดเลอืก 

๙.  วัน  เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก  

  คณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลอืกจะประกาศกําหนด    วัน   เวลา   สถานทีส่อบ

และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบใหทราบในวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕   

๑๐.  การแตงกายเขารับการสอบคัดเลือก 

  ใหผูมสีทิธิเขารับการสอบคัดเลอืก  แตงกายเขารับการสอบคัดเลอืก   ดวยชุด

เครื่องแบบขาราชการ  และใหนาํบัตรประจําตัวพนักงานสวนตําบล และบัตรประจําตัวสอบไปแสดงตัวในวัน

สอบได    ๑๑.  การประกาศผลการสอบคัดเลอืก 

  องคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง   จะประกาศผลการสอบคัดเลอืก    โดยเรยีงลําดับ

จากผูสอบไดคะแนนรวมสงูสุดลงมาตามลาํดบั ในกรณท่ีีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาค

ความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลาํดับท่ีสูงกวา   ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง

เทากัน   ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนงมากกวา    เปนผูท่ีอยูในระดับที่สงูกวา  ถา

ไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตาํแหนงเทากนั  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูใน

ลําดับที่สงูกวา  

 

         /๑๒.  การข้ึนบญัช.ี.. 



- ๕ – 

 

          ๑๒.  การข้ึนบัญชีและการยกเลกิการข้ึนบญัชี 

  องคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง   จะข้ึนบัญชผีูสอบคัดเลอืกไดไวไมเกนิ  ๒  ป 

นับตัง้แตวันข้ึนบัญช ี แตถามีการสอบคัดเลอืกอยางเดยีวกันนัน้อีก     และไดข้ึนบัญชผีูสอบคัดเลือกไดใหมแลว

บัญชผีูสอบคัดเลอืกไดครัง้กอนเปนอันยกเลกิ  

๑๓.  การแตงต้ังผูสอบคัดเลือกได  

  องคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง  จะดาํเนนิการแตงตัง้ผูสอบคัดเลอืกไดใหดํารง

ตําแหนงท่ีสอบคัดเลอืกไดเรยีงตามลาํดับตามบัญชผีูสอบคัดเลอืกได    โดยใหผูท่ีไดคะแนนในลาํดบัท่ีสูงกวาเปน

ผูมีสทิธไิดรบัการแตงตัง้กอน   

จงึประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๑  สงิหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

                 (นายสมาน  สุธรรมาภวัิฒน) 

                                                              นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ภาคผนวก  ก 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อตําแหนง   บุคลากร  ๓ 

หนาท่ีและความรบัผิดชอบ 

  ปฏิบัตงิานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาท่ีความรบัผดิชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก

หรอืในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตาํแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผดิชอบและคุณภาพของงานเทียบได

ระดับเดยีวกัน  รับผดิชอบงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏบัิตงิานของ

เจาหนาที่จํานวนหนึง่หรอืปฏิบัตงิานบุคคลของสวนราชการท่ียากพอสมควร  ภายใตการกาํกับตรวจสอบบาง  

และปฏบัิตหินาท่ีอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏบิัต ิ

  ปฏิบัตงิานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตาํบลโดยปฏิบัตหินาท่ี

อยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง  เชน  ดําเนนิการเกี่ยวกับการจัดสอบ  ดําเนนิการออกคําสั่งเกี่ยวกับการ

บรรจแุตงตัง้และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานบุคคล  ตดิตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  รวบรวม  ศกึษา  

วเิคราะหปญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล  รวบรวมรายละเอียดขอมูลเพ่ือชี้แจงเหตุผลในการดําเนนิการ

เรื่องอนุมัตเิกี่ยวกับงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับดําเนนิเรื่องการขอรับบําเหนจ็

บํานาญและเงินทดแทน  จัดทําแกไข   เปลี่ยนแปลงบัญชขีอถอืจายเงนิเดอืนขององคการบรหิารสวนตําบล  

ใหคําปรกึษาแนะนาํในการปฏิบัตงิานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา และปฏบัิตหินาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนง 

  ๑.  ไดรับปรญิญาตร ี ทางการปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร  การบรหิาร  การบรหิารรัฐกจิ  

กฎหมาย  รัฐศาสตร  การบรหิารธุรกจิ  หรอืทางอื่นท่ี  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหนง

นี้ได  หรอื 

  ๒.  ไดรับปรญิญาโทหรอืเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบรหิารรัฐกจิ  รัฐประศาสนศาสตร  การ

บรหิารธุรกจิ  หรอืทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กาํหนดวาใชเปนคณุสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มคีวามรูเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาท 

๒. มคีวามรูความเขาใจในกฎหมายสภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล  และกฎหมาย  

กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏบัิตงิานในหนาท่ี 

๓. มคีวามรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกจิและสงัคม  

โดยเฉพาะอยางย่ิงของประเทศไทย 

๔. มคีวามรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏบัิตงิานในหนาท่ี 

๕. มคีวามสามารถในการศกึษาหาขอมูล  วเิคราะหปญหาและสรุปผล 



         ภาคผนวก  ข 

 

   

 

ที่       / ๒๕๕๔                                                                ท่ีทําการองคการบรหิารสวนตาํบล....... 

 อําเภอ...............จังหวัด.......................  

  

          วันที่...................เดอืน..........................พ.ศ............ 

หนังสือยนิยอมจากนายกองคการบรหิารสวนตําบล…………………… 

อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลสมัครสอบคดัเลอืกพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏบิัติ 

ใหดํารงตําแหนงในตางสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ ตําแหนง  บุคลากร 

 ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ................................ตําแหนง  นายกองคการบรหิารสวนตาํบล

.................. อําเภอ...........................จังหวัด......................................อนุญาตให  (นาย/นาง/

น.ส.).................................................... 

ซึ่งเปนพนกังานสวนตาํบล  ตําแหนง................................ ระดับ .........สังกดั 

......................................................... .....อําเภอ...........................จังหวัด....................สมัครเขารับการสอบ

คัดเลอืกพนกังานสวนตาํบลสายงานผูปฏิบตัใิหดํารงตําแหนงในตางสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ  ๓  ตําแหนง  

บุคลากร  ขององคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง   และยนิยอมใหยายเพ่ือแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงในตางสาย

งาน  ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓  ตําแหนง  บุคลากร  ได หากผานการสอบคัดเลอืก   

    

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

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

                  นายกองคการบรหิารสวนตาํบล................. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      ภาคผนวก  ค 

 

แบบประเมนิ 

สําหรับการประกอบการพิจารณาคัดเลอืกเพื่อแตงต้ัง (โอน)ยายพนักงานสวนตาํบล 

สายงานท่ีเริม่ตนจากระดับ  ๑,๒ เปนสายงานท่ีเริ่มตนจากระดบั  ๓ 

ตอนท่ี  ๑  ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมนิ  (สําหรับผูรบัการประเมนิกรอก) 

๑  ชื่อ – สกุลของผูรับการประเมิน.............................................................................................................................. 

๒.  วุฒิการศกึษา.................................................................สาชาวิชา.......................................................................... 

     ระดับการศกึษา..................................................................สถานศกึษา

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

     จบการศกึษาเมือป พ.ศ................................................... 

๓.  เริ่มรับราชการครัง้แรกเม่ือวันท่ี...............เดอืน....................................พ.ศ.....................ตําแหนง.......................... 

๔.  ไดปฎบัิตริาชการเกี่ยวกบังานท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงในตางสายงานหรอืงานอ่ืนท่ีเกีย่วของ 

     มาแลวไมนอยกวา  ๑  ป  ดังนี้ 

   ๔.๑  ตําแหนง.................................................รวม............................ป...........................................เดอืน 

   ๔.๒  ตําแหนง.................................................รวม............................ป...........................................เดอืน 

   ๔.๓  ตําแหนง.................................................รวม............................ป...........................................เดอืน 

๕.  ปจจุบันดาํรงตาํแหนง...........................................................ระดับ..........................ข้ัน....................................บาท 

      กอง/สวน.......................................................เมื่อวันที.่....................เดอืน...........................พ.ศ...................... 

๖.  ประวัตกิารถกูดาํเนนิการทางวนิัย (ถามี) 

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

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

       ผูรับการประเมินรบัรองวาขอมูลขางตนถูกตองเปนจรงิ 

                                                              ลงชื่อ.....................................................ผูรับการประเมิน 

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

                                                  ตําแหนง....................................................................... 

 



ตอนท่ี ๒  องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ หมายเหตุ 

หมวด  ๑  องคประกอบท่ีเกีย่วกับการปฏบิัติงาน (๔๐  

คะแนน) 

           ๑.๑  ความรูความสามารถในการปฏิบัตงิาน 

              ก)  พิจารณาจากการศกึษา  ความรู  

ประสบการณ                ความชาํนาญ  ความรอบรูใน

งานที่จะปฏบัิตแิละงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับตาํแหนงรวมทัง้

การรกัษาความปลอดภัยแหงชาตฯิลฯ 

             ข)  พิจารณาจากความสามารถในการ

ปฏิบัตงิานใหสาํเรจ็ตามท่ีไดรับมอบหมายโดยคํานงึถงึ

ความถกูตอง  ความครบสมบูรณและงานเสร็จทันเวลา  

ทัง้นี้ใหรวมถงึความสามารถในการแกไขปญหา  เชาว

ปญญา  และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

           ๑.๒  ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 

              พิจารณาจากความตัง้ใจ  ความเต็มใจและ

ความมุงม่ันท่ีจะทาํงานท่ีไดรับมอบหมายใหสาํเร็จและเปน

ผลดตีอทางราชการ  การไมละเลยตองานและพรอมท่ีจะ

รับผดิชอบตอผลงานท่ีเกดิข้ึน  ฯลฯ 

หมวด   ๒ ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน) 

           พิจารณาจากอุปนสิัย การรักษาวนิยั  พฤตกิรรม

และประวัตกิารทํางาน  รวมท้ังคุณธรรมและจรยิธรรม  

การปฏิบัตติามนโยบายและแบบแผนของทางราชการฯลฯ 

หมวด   ๓  คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีจาํเปนสําหรบั

ตําแหนง 

              (๔๐  คะแนน) 

         ๓.๑  ความคิดรเิริ่มสรางสรรค 

                พิจารณาจากความสามารถในการคิดรเิริ่ม

สรางหลักการแนวทางเทคนคิวิธกีารหรอืสิ่งใหม ๆ มาใช

ใหเปนประโยชนในการทํางานการปรับปรุงงาน  

ความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ และมีความคิด

รเิริ่มสรางสรรคในการทาํงานยากหรอืงานใหมใหสําเร็จ

เปนผลดฯีลฯ 

 

๒๐ 

 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

๘ 

 

 

 

๘ 

 

 

  

 



          ๓.๒  ทัศนคตแิละแรงจูงใจ 

               พิจารณาจากทัศนคตท่ีิมีตอประชาชนระบบ

ราชการและงานในหนาท่ี  แรงจูงใจและความกระตอืรอืรน

ในการทํางาน  ความจงรักภักดตีอหนวยงาน  

แนวความคดิ  ความเชื่อ  และอุดมการณท่ีสอดคลองกบั

นโยบาย โครงการหรอืแผนงานท่ีรับผดิชอบ ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี ๓  องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ หมายเหตุ 

          

          ๓.๓ ความเปนผูน้าํ 

              พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ

ไกล การตัดสนิใจ  การวางแผน  การมองหมายงาน  การ

ใหคําแนะนาํ  และการพัฒนา  การควบคุม  ความใจกวาง  

และยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน ๆ ตลอดจนมี

ความคิดลกึซึ้งกวางขวางรอบคอบและยุตธิรรม ฯลฯ 

           ๓.๔  บุคลกิภาพและทาทีวาจา 

             พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมสม

กับกาลเทศะ  ความหนักแนนม่ันคงในอารมณ  ความ

เชื่อม่ันในตนเอง  ตลอดจนกริยิาทาทางและทวงทีวาจาท่ี

เหมาะสม ฯลฯ 

 

             ๓.๕  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 

                พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลท่ีจะ

เขาไดกับสถานการณสังคม  สิ่งแวดลอมใหม ๆ ความ

ยดืหยุนและความสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา  

เพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา  ความสามารถในการ

ตดิตอประสานงานกับผูอ่ืน ฯลฯ 
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๘ 

 

 

 

๘ 

 

 

 

  

รวม ๑๐๐   

  

 

                                                                               ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 

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

               ตําแหนง.......................................................................  

 

 

 



 

 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชัน้เหนอืข้ึนไปตามลําดับ 

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

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

 

 

                                                                      ลงชื่อ....................................................ผูประเมนิ 

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

               ตําแหนง.......................................................................  

 

ความเห็นของปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล 

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

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

 

 

                                                                      ลงชื่อ....................................................ผูประเมนิ 

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

               ตําแหนง....................................................................... 

 

ความเห็นของนายกองคการบรหิารสวนตาํบล 

 

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

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

 

 

                                                                      ลงชื่อ....................................................ผูประเมนิ 

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

               ตําแหนง....................................................................... 

 

 

 

 

 



 


