
ผนวก ก. 
 

ชื่อต าแหน่ง            นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าส านักปลัด) 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจ านวนมาก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและด าเนินการ ปฏิบัติงานที่

ต้องใช้ความช านาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ 
หลายด้าน เช่นงานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน    
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานร ะเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร  
งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานท ารายงานการประชุม
และรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆงานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจง  
เรื่องต่างๆเก่ียวกับงานใน หน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานง าน  
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่ว นราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยเฉพาะ 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง และ 
2. ได้ด่ารงต่าแหน่งในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป 

หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
 
 
 
 
 

/ความรู้ความสามารถ.… 



-๒- 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
           ๑. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
           ๒.  มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           ๓.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           ๔.  มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           ๕.  มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           ๖. มีความสามารถในการจัดท่าแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้ค่าปรึกษาแนะน่าและ

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           ๗.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           ๘.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           ๙.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 ๑๐. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 ๑๑. มีความรู้ทั่วไปด้านการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 
 ๑๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๑3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อต าแหน่ง            นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖ (หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม) 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติ งานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน เทียบเท่า กอง ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานค่อนสูงมาก รับผิดชอบงานบริหารงาน สวัสดิการสังคม โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมาก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ในการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติงาน บริ หารงานสวัสดิการสังคมที่ยาก โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและ
ชุมชนแออัด การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การจัดตั้งกลุ่มพัฒนาชุมชน การจัดตั้งศูนย์เยาวชน  
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจก รรมของศูนย์เยาวชน การจัดให้มีกีฬาเด็กและเยาวชน งานนันทนาการชุมชน 
การจัดให้มีห้องสมุดประชาชน งานส่งเสริมกีฬาประชาชน งานขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น  
การติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยราชการ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่   
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน
พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน
มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผลและ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง และ 
2. ได้ด่ารงต่าแหน่งในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานด้าน งานสวัสดิการ

สังคม พัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ความรู้ความสามารถ.… 



 
-๒- 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
           ๑. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมื อง เศรษฐกิจและสังคม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
           ๒.  มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           ๓.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           ๔.  มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           ๕.  มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           ๖. มีความสามารถในการจัดท่าแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้ค่าปรึกษาแนะน่าและ

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           ๗.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           ๘.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           ๙.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 ๑๐. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 ๑๑. มีความรู้ทั่วไปด้านการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 
 ๑๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๑3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผนวก ข. 
 

ขอบเขตเนื้อหา วิชาสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก 

********************** 

ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าส านักปลัด 6) 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถ ที่ต้องการ ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง  
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พ.ศ.๒๕๕7 และประกาศค่าสั่ง คสช . 
ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. พระราชบัญญัติก่าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๔. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๗. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๙. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
๑๐. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
๑๑. ระเบียบ/กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗              

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระราชบัญญัติสภาต่าบล และองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ.

๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะที่ปฏิบัติ” ของต่าแหน่งที่สมัคร 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรู้เหมาะสมกับต่าแหน่ง โดยพิจารณาจากความรอบรู้ แนวความคิดและความ

คิดเห็น ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1. ความรู้ ในต่าแหน่งที่จะแต่งตั้ง กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกังองค์การบริหารส่วน

ต่าบล รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
 2. ความรู้ในการบริหาร     

3. ปฏิภาณไหวพริบ 
 4. บุคลิกภาพและภาวะผู้น่า          

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขอบเขตเนื้อหา วิชาสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงาน 

ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก 

********************** 

ต าแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖ (หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม 6) 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง โดย
วิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พ.ศ.๒๕๕7 และประกาศค่าสั่ง คสช . 
ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. พระราชบัญญัติก่าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๔. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๗. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๙. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
๑๐. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
๑๑. ระเบียบ/กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
๑. พระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล  พ .ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. พระราชบัญญัติก่าหนดแ ผนและข้ันตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
6. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
8. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะที่ปฏิบัติ” ของต่าแหน่งที่สมัคร 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรู้เหมาะสมกับต่าแหน่ง โดยพิจารณาจากความรอบรู้ แนวความคิดและความ

คิดเห็น ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1. ความรู้ ในต่าแหน่งที่จะแต่งตั้ง กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกังองค์การบริหารส่วน

ต่าบล รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
 2. ความรู้ในการบริหาร 

3. ปฏิภาณไหวพริบ 
 4. บุคลิกภาพและภาวะผู้น่า 
  ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค. 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร 

ต าแหน่ง ………………………………………………………………………………………………… 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

****************************** 

 

 

 
      เลขประจ าตัว   

๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)       สกุล                  . 
๒. เพศ             ชาย                       หญิง 
๓. วัน เดือน ปีเกิด           อายุปัจจุบัน      ป ี
๔. ปัจจุบันด่ารงต่าแหน่ง           ระดับ       . 

อัตราเงินเดือน   บาท  กอง/ฝ่าย/ส่วน          . 
องค์การบริหารส่วนต่าบล      อ่าเภอ      จังหวัด          . 
โทร          โทรสาร          .                         

๕. ขอสมัครสอบคัดเลือกในต่าแหน่ง             . 
๖. สถานที่ติดต่อ 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน        หมู่ที ่      . 
แขวง/ต่าบล   เขต/อ่าเภอ   จังหวัด           . 
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์   โทรสาร         . 

๗. สถานภาพครอบครัว 
     โสด                      สมรส                    อ่ืนๆ 
ชื่อคู่สมรส     สกุล    อาชีพ         . 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
 ไม่มีบุตร/ธิดา        มีบุตร/ธิดา  จ่านวน  คน   (ชาย คน  หญิง คน) 

๘. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรคเหล่านี้

หรือไม่ 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

/๙. ประวัติ.... 
 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 
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๙. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส่าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ต่่ากว่าปริญญาตรี      
ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอ่ืนๆ      

๑๐. ประวัติการรับราชการ 
วันบรรจุเข้ารับราชการ     ต่าแหน่ง         ระดับ      . 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม   ปี  เดือน 

๑๑. การฝึกอบรม  (หลักสูตรส่าคัญ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน ๆ หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     

๑๒.  ดูงาน  (ที่ส่าคัญ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    
    
    

๑๓. การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลส่าเร็จ 
    
    
    

 
 

 
 

/๑๔. ความสามารถ.... 
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๑๔. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 

ภาษาอังกฤษ               . 
คอมพิวเตอร์               . 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               . 

๑๕. เหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
๑                 . 
๒                . 
๓                          .
    

 ทั้งนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมด้วยแล้ว  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และ ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ที่จะสมัครเข้ารับ การสอบคัดเลือก   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต่าบล นาเชือก  เรื่อง    
รับสมัครสอบสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร  ลงวันที่ 10 เมษายน  ๒๕๕8    
ทุกประการ   

 
 
   ลงชื่อ               ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
                  (                           ) 
        ต่าแหน่ง         . 
        วันที่ เดือน     พ.ศ.    . 

  
(    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบถ้วน   

 
(ลงชื่อ)     เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

         (       )     
  วันที่   เดือน      พ.ศ.   
 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

(    )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
(    )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
 
ลงชื่อ           เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
      (             ) 
วันที่   เดือน      พ.ศ.   
 
 
 
 



ผนวก จ. 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร   

ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………………  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
**************************** 

 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

๑. ชื่อ และนามสกุล ของผู้รับการประเมิน                                                                                    . 
๒. วุฒิการศึกษา                                                  สาขาวิชา                                                     . 
    สถานศึกษา                                                    ส่าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                                . 
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันที่                             ต่าแหน่ง                                                      . 
๔. ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งต่างสายงานหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
    มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี้ (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 
    ๔.๑                                                                                       รวม            ปี              เดือน 
    ๔.๒                                                                                       รวม            ปี              เดือน 
    ๔.๓                                                                                       รวม            ปี              เดือน 
๕. ปัจจุบันด่ารงต่าแหน่ง                                                  ระดับ              ขั้น                        บาท 
    ส่านัก/กอง/ส่วน                                                        เมื่อวันที่                                            . 
๖. ประวัติการถูกด่าเนินการทางวินัย (ถ้ามี) 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
๗. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
                                                              (ลงชื่อ)                                          ผู้รับการประเมิน 
                                          (                                         ) 
                                                  ต่าแหน่ง                                            . 
                                                            วันที ่ เดือน     พ.ศ.           .   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๒- 
ตอนที่  ๒  การประเมินบุคคล ระดับการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งงานใหม่ 
๑. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 

- การรักษาวินัย 
- ประวัติส่วนตัว  ความประพฤติส่วนตัว 
- ประวัติการท่างานและพฤติกรรมอื่นๆ 
- การปฏิบัติงานตามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของทางราชการ 
- การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 

 
๑๕ 

 

๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความตั้งใจในการท่างานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่เก่ียวข้อง 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ไม่ละเลยต่องาน  ยอมรับผลงานของตนเองทั้งด้านความส่าเร็จ  

และความผิดพลาด  ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
    - ตั้งใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

- จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน   

๑๕  

๓. ความอุตสาหะ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
    - มีความมานะอดทน  เอาใจใส่หน้าที่การงาน 
    - กระตือรือร้น  อุทิศเวลาให้แก่ราชการ 
    - มีความขยันหมั่นเพียร  ไม่เฉื่อยชา 
    - ไม่ย่อท้อ  สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ  
    - ตั้งเป้าหมายให้งานส่าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

๑๕  

๔. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
    - ท่างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
    - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    - ยอมรับความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
    - เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

๑๕  

๕. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
    - ความรู้ความช่านาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
    - สามารถปฏิบัติงานส่าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
    - งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
    - มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
    - มีประสบการณ์ในการท่างาน   

๒๐  

๖. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
    - มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด 
    - ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการท่างาน 

- ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย 
    - มีความแม่นย่าถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ 

๒๐  

รวม ๑๐๐  



 
-๓- 
 

ตอนที ่ ๓  สรุปผลการประเมิน 

                    การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
            (    )  ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) 
            (    )  ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) 
            (ระบุเหตุผล)                                                                                                           . 
                                                                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
 
สรุปผลการประเมิน 
            (    )  ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) 
            (    )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) 
 
 
                                                               (ลงชื่อ)                                          ผู้ประเมิน 
                                          (                                          ) 
                                                  ต่าแหน่ง                                             . 
                                                            วันที่       เดือน       พ.ศ.   
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประเมินคือ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ง. 

 
 
    
 

 
 
 

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสมัครสอบคัดเลือก  เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

 

 

เขียนที่       

วันที่        เดือน               พ.ศ.   

  ข้าพเจ้า         ต่าแหน่ง          . 

อ่าเภอ   จังหวัด    อนุญาตให้                . 
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต่าบล  ต่าแหน่ง                 ระดับ        . 
ส่านัก/กอง/ส่วน     องค์การบริหารส่วนต่าบล         . 
อ่าเภอ    จังหวัด     สมัครเข้ารับการสอบ  ตามประกาศ  
องค์การบริหารส่วนต่าบลนาเชือก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต่าบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้ง
ให้ด่า รงต่าแหน่งในสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนต่าบลนาเชือก  ลงวันที่ 10 เมษายน  ๒๕๕8  
ในต่าแหน่ง ................................................................................ ................ .... และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้
ด่ารงต่าแหน่งได้หากผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 

(ลงชื่อ)      
         (     ) 

                                                  ต่าแหน่ง      
                                   

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  (๑)  ผู้อนุญาตจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ่านาจสั่งแต่งตั้งตาม มาตรา 

 ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
(๒)  ชื่อพนักงานท้องถิ่นผู้สมัครคัดเลือก   ในกรณีที่หนังสืออนุญาต ไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครสอบ

 ไม่ได้ยื่นพร้อมกับใบสมัครจะไม่มีสิทธิ เข้าสอบคัดเลือกพนักงานท้องถิ่น ให้ด่ารงต่าแหน่ง              
            


