ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
ให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ
..............................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จะดาเนินการ
สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ ตาแหน่ง นัก
จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา และ ตาแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
จานวน ๑ อัตรา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕๔ (๓) , ข้อ ๘๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดมุกดาหาร (ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ
ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เลขที่ตาแหน่ง ๔๓-๓-01-๓1๐๑-๐๐๑ จานวน ๑ อัตรา
1.2 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เลขที่ตาแหน่ง ๔๓-๓-01-๓810-๐๐๑ จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ เป็นพนักงานส่วนตาบล ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ ๑ หรื อสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ ๒ และตาแหน่งประเภททั่ว ไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒.๒ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
ส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ขั้น ๑๕,๐๖๐.- บาท
๒.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ดารงตาแหน่งที่ต้องการ
สมัครในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ ตาแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
( ภาคผนวก ก,ข )
๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ทปี่ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4264 1220
/4. เอกสารและหลักฐาน...
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ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ
พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
(๑) ใบสมัครตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบากกาหนด (ภาคผนวก ค,ง)
(๒) รูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร )
จานวน ๓ รูป
(๓) หนังสือยินยอมและรับรองของผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบคัดเลือกฯ
(ภาคผนวก จ,ฉ)
จานวน ๑ ฉบับ
(๔) แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาคผนวก ช,ญ)
จานวน ๑ ชุด
(๕) สาเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล
จานวน ๑ ชุด
(๖) สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบล
จานวน ๑ ฉบับ
(๗) สาเนาปริญญาบัตรและสาเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบฯ สาหรับหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย จานวน ๑ ชุด
(๘) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
(๙) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อ (ถ้ามี) จานวน ๑ ชุด
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกรับรองสาเนาถูกต้อง และให้
ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบ
คัดเลือกได้
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ในวันยื่นสมัครสอบ
คัดเลือก จานวน ๒๐๐.- บาท ( สองร้อยบาทถ้วน ) ซึ่งค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าวจะไม่
คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ วัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สาหรับภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 6 กันยายน 2564
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
/ทั้งนี้...

-3ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับ
การสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับ
การสอบคัดเลือก
๗. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
คณะกรรมการจะดาเนินการสอบคัดเลือก โดยจะสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่
21 กันยายน 2564 สอบข้อเขียนเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค คะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
(๓) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(๔) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
(๖) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
(8) ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
(9) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็มตาแหน่งละ ๑๐๐
คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
(3)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(4) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
/ความรู้...

-4(5) ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ การ บริหาร
แผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
(7) ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
(8) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่ สมัครสอบ
ตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
(1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การป้องกันอัคคีภัย)
(4) กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดาเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทางานเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
(5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น การสารวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับ อัคคีภัย การป้องกันและบรรเทา
อันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัย อื่นๆ การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็น
ต้น
(7) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่ สมัครสอบ
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่างๆ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ตามที่กาหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งที่ ก.อบต.จังหวัด กาหนด
๙. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลาดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่ว ไปเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจาตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านผู้สอบคัดเลือกจานวน ๒ เท่าของอัตราว่าง
ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน
และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
/11. การบรรจุ...

-5๑๑. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกฯ ได้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดารงตาแหน่งจากบัญชี
ผลการสอบคัดเลือกตามลาดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
มุกดาหาร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายหาญ บันตะบอน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก

ภาคผนวก ก
ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ระดับตาแหน่ง

วิชาการ
เลขานุการและจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
บริ ห ารส านั ก งาน ในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล งานบริ ห ารงบประมาณ งานบริ ห าร
แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ งานสาร
บรรณ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และ
คาสั่งต่าง ๆ ของหน่ว ยงานที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูล ที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลั กฐานทาง
ราชการ
1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น
ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.5 ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนด
1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพื่อให้การดาเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของ
ผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจใน
งานที่รับผิดชอบ
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มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือ
สาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทาง
หรือ สาขาวิชาที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือ
สาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทาง
หรือ สาขาวิชาที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1
1.2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1
1.3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1
1.4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1
1.5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1
1.6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2
1.7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 1
1.8. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1
3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก ระดับ 1
3.2.2 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1

ภาคผนวก ข
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ชื่อสายงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนดาเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 ดาเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่
ร้องขอ กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเสียหาย
น้อยที่สุด
1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันอัคคีภัย
และ ภัยพิบัติอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เพื่อดาเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพื่อให้อยู่
ใน สภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส
1.5 สารวจแหล่งน้า เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกัน
และระบบอัคคีภัย
1.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ ที่รุนแรง เพื่อสรุปหาสาเหตุ และจัดทารายงาน
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อกาหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ในการดาเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการดาเนินการ จัดทาแผนแม่บท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของ
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการ หรือ เอกชนต่างๆ

-2คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.ได้รับปริญญาตรีตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความ
ปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี
กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม โยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความ ปลอดภัย
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความ
ปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 1
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1

-33. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ ระดับ 1
3.2.2 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย ระดับ 1
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1

ภาคผนวก ค
เลขประจาตัวสอบ ............................
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานวิชาการ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน)

๑. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................
เกิดวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ......................อายุ................ปี สัญชาติ ...............................
๒. เลขประจาตัวประชาชน.........................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต........................จังหวัด........................
๓. ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ตรอก /ซอย............................................
ถนน.........................แขวง /ตาบล...............................เขต / อาเภอ..............................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์............................................. e-mail……….............................................
๔. วุฒิการศึกษา..............................................................สาขาหรือวิชาเอก..................................................................
ชื่อสถานศึกษา..................................................................................จังหวัด.............................................................
วัน เดือน ปี ที่สาเร็จการศึกษา................................./........................................./................................................
๕. สมัครสอบคัดเลือกในตาแหน่ง.................................................................................................................................
๖. ได้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสอบ คือ...............................................................
..........................................................................ตั้งแต่วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...................
ถึงวันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ..........................รวมระยะเวลา.................ปี .........................เดือน
๗. เริ่มรับราชการครั้งแรกตาแหน่ง.......................................................ระดับ........สังกัด.............................................
อาเภอ................................จังหวัด................................. เมื่อวันที่.........เดือน..............................พ.ศ....................
๘. ตาแหน่งปัจจุบัน.........................................................................ระดั บ...............ขั้นเงินเดือน............................บาท
สังกัด........................................................................................อาเภอ..........................จังหวัด...............................
๙. เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่สมัครสอบ ได้แก่...................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๑๐. การถูกลงโทษทางวินัย ( ) ไม่เคย ( ) เคย ระบุ.....................................................................................
๑๑. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครดังนี้
( ) ใบสมัคร (ภาคผนวก ค)
( ) รูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา
ขนาด ๑ นิ้ว ( ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร )
จานวน ๓ รูป
( ) หนังสือยินยอมและรับรองของผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบฯ
คัดเลือก (ภาคผนวก จ)
จานวน ๑ ฉบับ
( ) แบบประเมินบุคคล (ภาคผนวก ช)
จานวน ๑ ชุด
( ) สาเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล
จานวน ๑ ชุด
( ) สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบล
จานวน ๑ ฉบับ

-2( ) สาเนาปริญญาบัตร และ สาเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่ แ สดงว่ า เป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบฯ ส าหรั บ หลั ก ฐาน
การศึกษาดังกล่ าวเป็นภาษาต่า งประเทศให้ แนบฉบับที่แ ปลเป็น ภาษาไทยมาด้ว ย
จานวน ๑ ชุด
( ) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
( ) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ( ถ้ามี ) จานวน ๑ ชุด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
ก าหนดไว้ ใ นประกาศรั บ สมั ค รสอบ และข้ อ ความที่ ข้ า พเจ้ า แจ้ ง ไว้ ใ นใบสมั ค รถู ก ต้ อ งและเป็ น ความจริ ง
ทุกประการ หากได้ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนชื่อข้าพเจ้า
ออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ หรือมิให้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
(ลงชื่อ).........................................................ผู้สมัครสอบ
(.............................................................)
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..................
คารับรองความเห็นของผู้บังคับบัญชา
๑. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ( ) ยังไม่เหมาะสม ( ) เหมาะสม
( ) เหมาะสมมาก
๒. ความคิดเห็นอื่น เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพราะ
............................................................................................................................. ....................................
(ลงชื่อ).......................................................................
( ....................................................................)
ผู้อานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก
ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(

) เหมาะสม

(

) ไม่เหมาะสม
(ลงชื่อ)........................................................................
(.นายหาญ บันตะบอน)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก

-๓เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครได้นามายื่นแล้ว
 ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน
 มีปัญหา คือ.....................................................
.........................................................................

 หลักฐานถูกต้องและมีคุณสมบัติตามประกาศ
สมัครสอบคัดเลือก
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
 มีปัญหาอื่นๆ .....................................................

ลงลายมือชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(......................................................)
............./............................/............

ลงลายมือชื่อ ..............................................ผู้ตรวจหลักฐาน
(...................................................)
............/............................../............

เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินค่าสมัคร
 ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๒๐๐ บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.............................เลขที่..........................
วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ.......................
ลงลายมือชื่อ ................................................................เจ้าหน้าที่รับเงิน
(..............................................................)
.............../................................../..................

ภาคผนวก ง
เลขประจาตัวสอบ ............................
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานวิชาการ ตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน)

๑. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................
เกิดวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ......................อายุ................ปี สัญชาติ...............................
๒. เลขประจาตัวประชาชน.........................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต........................จังหวัด........................
๓. ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ตรอก /ซอย............................................
ถนน.........................แขวง /ตาบล...............................เขต / อาเภอ..............................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์............................................. e-mail……….............................................
๔. วุฒิการศึกษา..............................................................สาขาหรือวิชาเอก..................................................................
ชื่อสถานศึกษา..................................................................................จังหวัด.............................................................
วัน เดือน ปี ที่สาเร็จการศึกษา................................./........................................./................................................
๕. สมัครสอบคัดเลือกในตาแหน่ง.................................................................................................................................
๖. ได้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสอบ คือ...............................................................
..........................................................................ตั้งแต่วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...................
ถึงวันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ..........................รวมระยะเวลา.................ปี .........................เดือน
๗. เริ่มรับราชการครั้งแรกตาแหน่ง.......................................................ระดับ........สังกัด.............................................
อาเภอ................................จังหวัด................................. เมื่อวันที่.........เดือน..............................พ.ศ....................
๘. ตาแหน่งปัจจุบัน.........................................................................ระดับ...............ขั้นเงินเดือน............................บาท
สังกัด........................................................................................อาเภอ..........................จังหวัด...............................
๙. เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่สมัครสอบ ได้แก่...................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๑๐. การถูกลงโทษทางวินัย ( ) ไม่เคย ( ) เคย ระบุ.....................................................................................
๑๑. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครดังนี้
( ) ใบสมัคร (ภาคผนวก ง)
( ) รูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา
ขนาด ๑ นิ้ว ( ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร )
จานวน ๓ รูป
( ) หนังสือยินยอมและรับรองของผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบฯ
คัดเลือก (ภาคผนวก ฉ)
จานวน ๑ ฉบับ
( ) แบบประเมินบุคคล (ภาคผนวก ญ)
จานวน ๑ ชุด
( ) สาเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล
จานวน ๑ ชุด
( ) สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบล
จานวน ๑ ฉบับ

-2( ) สาเนาปริญญาบัตร และ สาเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่ แ สดงว่ า เป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบฯ ส าหรั บ หลั ก ฐาน
การศึกษาดังกล่ าวเป็นภาษาต่า งประเทศให้ แนบฉบับที่แ ปลเป็น ภาษาไทยมาด้ว ย
จานวน ๑ ชุด
( ) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
( ) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ( ถ้ามี ) จานวน ๑ ชุด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
ก าหนดไว้ ใ นประกาศรั บ สมั ค รสอบ และข้ อ ความที่ ข้ า พเจ้ า แจ้ ง ไว้ ใ นใบสมั ค รถู ก ต้ อ งและเป็ น ความจริ ง
ทุกประการ หากได้ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนชื่อข้าพเจ้า
ออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ หรือมิให้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
(ลงชื่อ).........................................................ผู้สมัครสอบ
(.............................................................)
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..................
คารับรองความเห็นของผู้บังคับบัญชา
๑. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ( ) ยังไม่เหมาะสม ( ) เหมาะสม
( ) เหมาะสมมาก
๒. ความคิดเห็นอื่น เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพราะ
.................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................
ผู้อานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก
ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(

) เหมาะสม

(

) ไม่เหมาะสม
(ลงชื่อ)........................................................................
(นายหาญ บันตะบอน)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก

-๓เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครได้นามายื่นแล้ว
 ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน
 มีปัญหา คือ.....................................................
.........................................................................

 หลักฐานถูกต้องและมีคุณสมบัติตามประกาศ
สมัครสอบคัดเลือก
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
 มีปัญหาอื่นๆ .....................................................

ลงลายมือชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(......................................................)
............./............................/............

ลงลายมือชื่อ ..............................................ผู้ตรวจหลักฐาน
(...................................................)
............/............................../............

เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินค่าสมัคร
 ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๒๐๐ บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.............................เลขที่..........................
วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ.......................
ลงลายมือชื่อ ................................................................เจ้าหน้าที่รับเงิน
(..............................................................)
.............../................................../..................

ภาคผนวก จ
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานวิชาการ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน........................................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )................................................................................................
ตาแหน่ง..............................................................................สังกัด..........................................................................
อาเภอ.................................................................................จังหวัด........................................................................
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )...........................................................................................
อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................................ระดับ.................ขั้นเงินเดือน.....................................บาท
สังกัด.........................................................................อาเภอ................................จังหวัด.......................................
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงาน
วิชาการ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสาย
งานในสายงานวิชาการ และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก
(ลงชื่อ).........................................................................
(......................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
หมายเหตุ
(๑) ผู้อนุญาตจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งแทนได้เท่านั้น กรณีพนักงานส่วนตาบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ เว้นแต่กรณีไม่มีนายกฯ ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครสอบ ไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองพร้อมกับ ใบสมัครจะไม่มี
สิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ

ภาคผนวก ฉ
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานวิชาการ ตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน........................................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )................................................................................................
ตาแหน่ง..............................................................................สังกัด..........................................................................
อาเภอ.................................................................................จังหวัด........................................................................
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )...........................................................................................
อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................................ระดับ.................ขั้นเงินเดือน.....................................บาท
สังกัด.........................................................................อาเภอ................................จังหวัด.......................................
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงาน
วิชาการ ตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
บาก ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารง
ตาแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ หากผ่านการ
สอบคัดเลือก
(ลงชื่อ).........................................................................
(......................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
หมายเหตุ
(๓) ผู้อนุญาตจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งแทนได้เท่านั้น กรณีพนักงานส่วนตาบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ เว้นแต่กรณีไม่มีนายกฯ ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ
(๔) ในกรณีหนังสือรับรองไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครสอบ ไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองพร้อมกับใบสมัครจะไม่มี
สิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ

ภาคผนวก ช

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (สาหรับผู้รับการประเมินกรอก)
๑. ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน........................................................……………………………..……....…………………….……
๒. วุฒิการศึกษา..............................................สาขาวิชา...............................................ระดับการศึกษา..................................
สถานศึกษา...............................................................................................จบการศึกษาเมื่อ ปี พ.ศ. .................................
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ........ เดือน .........................พ.ศ.................... ตาแหน่ง ...................................................
๔. ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังนี้
๔.๑.......................................................................................................................... ..........รวม............ปี...............เดือน
๔.๒.......................................................................................................................... ..........รวม............ปี...............เดือน
๔.๓....................................................................................................................................รวม............ปี...............เดือน
๕. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ..................................................................................................ขัน้ ....................... ..............บาท
ส่วน/สานัก......................................................................เมื่อวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ.................
๖. ประวัติการถูกดาเนินการทางวินัย (ถ้ามี)...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
๗. ผู้รับการประเมินรับรองข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง
(ลงชื่อ).............................................................ผู้รับการประเมิน
(............................................................)
ตาแหน่ง .....................................................................
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ..................

-๒ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
หมวด ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญ ความรอบรู้
ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ ฯลฯ
ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคานึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลาทั้งนี้
ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะทางานที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ ไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะ
รับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการทางาน รวมทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวด ๓ คุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (๔๐ คะแนน)
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิค
วิธีการหรือสิ่งใหม่ๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทางาน การปรับปรุงงาน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางานยาก
หรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี ฯลฯ
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทางานความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงาน
ที่รับผิดชอบ ฯลฯ
๓.๓ ความเป็นผู้นา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน
งาน การมอบหมายงาน การให้คาแนะนาและการพัฒนา การควบคุมงาน ความใจ
กว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวาง
รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ

คะแนน คะแนนที่ หมายเหตุ
เต็ม
ได้รับ
๒๐

๒๐

๒๐

๘

๘

๘

-๓ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) ต่อ
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่น
มั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่
เหมาะสม ฯลฯ
๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สังคม
และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับ
ผู้อื่น ฯลฯ
รวม

คะแนน
เต็ม
๘

๘

๑๐๐

คะแนน หมายเหตุ
ที่ได้รับ

-๔ตอนที่ ๓ สรุปความเห็นในการประเมิน
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
(
) ผ่านการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
(
) ไม่ผ่านการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐)
ระบุเหตุผล
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ......................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(......................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
วันที่...............เดือน................................พ.ศ...............
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
(ลงชื่อ) ......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล..........
วันที่...............เดือน................................พ.ศ...............
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล..........
วันที่...............เดือน................................พ.ศ................
คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑.ผู้ประเมิน
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาชัน้ ต้นของผู้ขอรับการประเมิน ได้แก่ ผู้อานวยการสานัก/กอง ที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ของผู้สมัคร

-๕๑.๒ ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
คะแนนเต็ม
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
๒๐
ต่ากว่า ๑๒
๑๓-๑๕
๑๖-๑๘
๑๙ ขึ้นไป
๘
ต่ากว่า ๕
๕-๖
๗
๘

ภาคผนวก ญ

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ ตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (สาหรับผู้รับการประเมินกรอก)
๑. ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน........................................................……………………………..……....…………………….……
๒. วุฒิการศึกษา..............................................สาขาวิชา...............................................ระดับการศึกษา..................................
สถานศึกษา...............................................................................................จบการศึกษาเมื่อ ปี พ.ศ. .................................
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ........ เดือน .........................พ.ศ.................... ตาแหน่ง ...................................................
๔. ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังนี้
๔.๑.......................................................................................................................... ..........รวม............ปี...............เดือน
๔.๒.......................................................................................................................... ..........รวม............ปี...............เดือน
๔.๓....................................................................................................................................รวม............ปี...............เดือน
๕. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ..................................................................................................ขัน้ .....................................บาท
ส่วน/สานัก......................................................................เมื่อวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ.................
๖. ประวัติการถูกดาเนินการทางวินัย (ถ้ามี)...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
๗. ผู้รับการประเมินรับรองข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง
(ลงชื่อ).............................................................ผู้รับการประเมิน
(............................................................)
ตาแหน่ง .....................................................................
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ..................

-๒ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
หมวด ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญ ความรอบรู้
ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ ฯลฯ
ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคานึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลาทั้งนี้
ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะทางานที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ ไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะ
รับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการทางาน รวมทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวด ๓ คุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (๔๐ คะแนน)
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิค
วิธีการหรือสิ่งใหม่ๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทางาน การปรับปรุงงาน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางานยาก
หรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี ฯลฯ
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทางานความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงาน
ที่รับผิดชอบ ฯลฯ
๓.๓ ความเป็นผู้นา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน
งาน การมอบหมายงาน การให้คาแนะนาและการพัฒนา การควบคุมงาน ความใจ
กว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวาง
รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ

คะแนน คะแนนที่ หมายเหตุ
เต็ม
ได้รับ
๒๐

๒๐

๒๐

๘

๘

๘

-๓ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) ต่อ
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่น
มั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่
เหมาะสม ฯลฯ
๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สังคม
และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับ
ผู้อื่น ฯลฯ
รวม

คะแนน
เต็ม
๘

๘

๑๐๐

คะแนน หมายเหตุ
ที่ได้รับ

-๔ตอนที่ ๓ สรุปความเห็นในการประเมิน
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
(
) ผ่านการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
(
) ไม่ผ่านการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐)
ระบุเหตุผล
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ......................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(......................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
วันที่...............เดือน................................พ.ศ...............
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
(ลงชื่อ) ......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล............
วันที่...............เดือน................................พ.ศ...............
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล.............
วันที่...............เดือน................................พ.ศ................
คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑.ผู้ประเมิน
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาชัน้ ต้นของผู้ขอรับการประเมิน ได้แก่ ผู้อานวยการสานัก/กอง ที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ของผู้สมัคร

-๕๑.๒ ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
คะแนนเต็ม
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
๒๐
ต่ากว่า ๑๒
๑๓-๑๕
๑๖-๑๘
๑๙ ขึ้นไป
๘
ต่ากว่า ๕
๕-๖
๗
๘

