
 

 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนต าบล 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล หาดขาม  จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสาย
งานพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  จ านวน ๑ ต าแหน่ง   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘๖  และ ข้อ ๙๑  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๔๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
เปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือก 
๑.๑ ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด ( นักบริหารงานทั่วไป ๖ ) 

๒.  รายละเอียดต าแหน่ง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (รายละเอียดตามผนวก  ก.) 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก (รายละเอียดตามผนวก ข )   
๔. การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก  ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง               
ในระหว่างวันที่  17  –   28   พฤศจิกายน   ๒๕๕7  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หาดขาม 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันและเวลาราชการ ( 08.30 น. - 16.30 น. ) 

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
        ๕.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือก         (เอกสารหมายเลข ๑)  

  ๕.๒  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้ง       
             พนกังานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหาร    (เอกสารหมายเลข ๒)  

 ๕.๓  หนังสือรับรององค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด     (เอกสารหมายเลข ๓)  
๕.๔  รูปถ่ายเครื่องแบบพนักงานส่วนต าบลหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม    
       แว่นตาด าขนาด   ๑ นิ้ว    (ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี)      จ านวน  ๓   รูป 

 ๕ .๕  ใบรับรองแพทย์ (ให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน)     จ านวน  ๑   ฉบับ 
 ๕ .๖  ส าเนาบัตรประวัติการรับราชการของผู้สมัครคัดเลือก จ านวน  ๑ ชุด 

 ๕ .๗  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ  
             คัดเลอืก                      จ านวน  ๑ ฉบับ  

 ๕ .๘  ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล       จ านวน  ๑ ฉบับ  
 ๕ .๙  หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  

        ส าหรบัการรับสมัครสอบคัดเลอืกในครัง้นี ้ผูส้มัครสอบคัดเลอืก ตอ้งตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน  ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หาก 
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ภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 

๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
          ผูส้มัครตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลอืก ในอัตรา  200 บาท                  

(เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

      องค์การบริหารส่วนต าบล หาดขาม  จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่  4   ธันวาคม  ๒๕๕7 ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หาดขาม    อ าเภอ กุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หรือ สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข       
032-822-269-71 หรือ www.hadkham.go.th, E-mail: office@hadkham.go.th  

๘. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
       ก าหนดวันสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอกุยบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 –  12.30 น.  
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก จะประกาศก าหนดรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน 
สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 4  ธันวาคม  ๒๕๕7 ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล หาดขาม  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หรือ สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 
032-822-269 -71 หรือwww.hadkham.go.th, E-mail: office@hadkham.go.th  

๙.   หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
              หลักสูตรเละวิธีการสอบคัดเลอืกแบง่ออกเป็น  ๓  ภาค โดยมีคะแนนรวม  ๓๐๐  
คะแนน  ประกอบด้วย 

๙.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
            ทดสอบภาคความรูค้วามสามารถ และความคิดริเริม่ในการก าหนดและปรบัปรุง  

นโยบาย  แผนงาน  ระบบงาน  และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด  และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  ส าหรับ
ต าแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน   

๙.๒  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
           ทดสอบความรูค้วามเข้าใจ   หรอืความคิดเหน็เก่ียวกับงานในต าแหนง่นัน้

โดยเฉพาะวิธีสอบข้อเขียน   
๙.๓  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   

                      ทดสอบโดยประเมินบคุคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหนง่ในด้าน    
ต่าง ๆ   ตามที่ก าหนดในแบบประเมินเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง   โดยวิธีการสัมภาษณ์  
ส าหรับรายละเอียดระเบียบการสอบ วิธีการ  เนื้อหาวิชาในการสอบ คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก
จะก าหนดและประกาศให้ทราบต่อไป  

๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค  และได้คะแนนในแต่ละภาคที่

สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะก าหนดให้ผู้สมัคร
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อนแล้วจึงให้ผู้สอบ
ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดเข้าสอบในภาคอื่นต่อไป  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล หาดขาม จะประกาศ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่ผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากันให้ตัดสิน ดังนี้ 
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๑๐.๑ ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน 
ล าดับที่สูงกว่า 

๑๐.๒ ในกรณีที่คะแนนภาคความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาค 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า 

๑๐.๓ ในกรณีที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ 
ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๑๑. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันพฤหัสบดี

ที ่18  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี                   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     

๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
               บญัชีผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลอืกนี้มีก าหนดใช้ไดไ้ม่เกิน  ๖๐ วัน  นับแต่วันที่ข้ึนบัญชี  
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนไม่สามารถขอใช้บัญชีได้  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้
ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๓. การบรรจุและแต่งตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จะรายงานผลการสอบคัดเลือกเพ่ือขอความเห็น 

ชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภายใน ๕ วันท าการ  นับจากวันประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก และ ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศผลการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว    
 
            ประกาศ  ณ  วันที่   3   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7 
 
 
 

( นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ผนวก  ก.) 
ชื่อต าแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไป   ๖ 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย   และปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจ านวนมาก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์ ท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ และด าเนินการ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ    โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน   เช่น  งานธุรการ งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน   
งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัด
ระบบงาน งานการเงินและบัญชี   งานพัสดุ   งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร   งานระเบียบและสัญญา      
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ   งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่อง  และเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึก
เรื่องเสนอที่ประชุม   งานท ารายงานกาประชุมและรายงานอื่น ๆ  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  
งานติดตามผลงาน    เป็นต้น  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่   เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ
ที่สังกัด     และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่   และงบประมาณ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน 
วินิจฉัย   สั่งการ  ควบคุม   ตรวจสอบ   ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล    และ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
งานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง   หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือก.ค.รับรอง  และ  
   ๒. ได้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๖  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า  โดยปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
ทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   

                            โดยเฉพาะอยา่งยิ่งของประเทศไทย 
  ๒.  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
  ๓.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
  ๔.  มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
  ๕.  มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
  ๖.  มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 

                            และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรบัปรุงการปฏิบตังิานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ 
  ๗.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  ๘.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
  ๙.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๑๐.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
๑๑.  มีความรู้ทั่วไปด้านการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 
๑๒.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

(ผนวก  ข) 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน  
เป็นสายงานผู้บริหาร   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  

 
ต าแหน่งที่จะคัดเลือก คุณสมบัติ 

๑. ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
  (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

(๑) ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ และ 
(๒) เคยปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ 
(๓) เคยปฏิบัติงานที่เก่ียวกับด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งาน   
     บริหารงานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความ 
     สงบเรียบร้อย งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  หรืองานอ่ืนที่   
     เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(๔) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐาน 
     ก าหนดต าแหน่ง ที่ ก.อบต. ก าหนด  
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ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
********************** 

1.  ชื่อ...........................................................สกุล........................................................................................... 

2.  เพศ       ชาย    หญิง 

3.  วัน  เดือน  ปี  เกิด..................................อายุปัจจุบัน..........ปี  วันเกษียณอายุราชการ........................... 

4.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.........................................................................ระดับ............................................ 
      ประเภทต าแหน่ง   บริหารระดับสูง    บริหารระดับกลาง 

     วิชาชีพเฉพาะ    เชี่ยวชาญเฉพาะ 

     ทั่วไป 

เงินเดือน....................................บาท  เงินประจ าต าแหน่ง..........................................................บาท 

งาน.........................................................กอง/ฝ่าย............................................................................. 

องค์การบริหารส่วนต าบล.........................................................อ าเภอ................................................ 

จังหวัด........................................โทรศัพท.์......................................โทรสาร.......................................  

e-mail...… ......................……….…… 

5.  สถานที่ติดต่อ 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขท่ี.................ซอย/ตรอก............................................ 

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

จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท.์...................................... 

โทรสาร............................................................ e-mail......................................................... 
6.  สถานภาพครอบครัว 

  โสด    สมรส    อ่ืน ๆ 

ชื่อคู่สมรส.....................................สกุล.....................................อาชีพ........................................ 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

  ไม่มีบุตรธิดา   มีบุตรธิดา  จ านวน........คน (ชาย.........คน  หญิง.....คน) 
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7. ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่วันรับสมัคร) 

เป็นโรค
เหล่านี้
หรือไม่ 

ความดัน
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
8. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
สาขา สถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับ
อ่ืน ๆที่ส าคัญ 

     

 
9. ประวัติการรับราชการ 

วันบรรจุเข้ารับราชการ...........................................ต าแหน่ง..........................ระดับ.................. 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม................................ปี................................................เดือน 

10. การฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     

11. ดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ) 
หลักสูตรที่อบรม 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
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12. การปฏิบัติงานพิเศษ 

หลักสูตรที่อบรม 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

    
    
    
    
 
13. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................  
 คอมพิวเตอร์................................................................................................................................  
 อื่นๆ (โปรด)................................................................................................................................  

14. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
.....................................................................................................................................................

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

15. ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน ๆ ท่ีรับการยกย่อง 

วันที่ 
รางวัล/เกียรติคุณที่
ได้รับการยกย่อง 

ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    
    
    

 
16. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเกี่ยวข้องกับงาน  

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

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

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

................................................................................................................................ 
 
                                   ลงลายมือชื่อผูส้มัคร................................................ 

                                      (...............................................) 
                   วัน  เดอืน  ปี.................................................. 
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      แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ชื่อผู้รับการประเมิน....................................................ต าแหน่ง..................................... 
 สังกัด...........................................................................  

 
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
หมวด 1 องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 

1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ 

ความช านาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
          ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 
และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการ แก้ปัญหา 
เชาวน์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 
     1.2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
           พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุง่ม่ันทีจ่ะ
ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ และเป็นผลดีแก่ทางราชการการไม่
ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 
หมวด 2 ความประพฤติ (20 คะแนน)   
          พิจารณาจากอุปนสิัย การรักษาวนิยั พฤตกิรรมและประวัติ
การท างาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและ
แบบแผนของทางราชการ ฯลฯ 
หมวดที่ 3 คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (40คะแนน) 
      3.1ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
           พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริม่ หลักการแนวทาง 
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การ
ปรับปรุง ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี ฯลฯ 
     3.2ทัศนคติและแรงจูงใจ 
          พิจารณาจากทัศนคตทีิด่ตีอ่ประชาชน ระบบราชการและงาน
ในหน้าที่ แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างานความ
จงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิดความเชื่อ และอุดมการณ์ที่
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 
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องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
     3.3 ความเป็นผู้น า 
          พิจารณาจากความสามารถในการมอบการณ์
ไกล การตัดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงาน 
ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นคิดขอบผู้อ่ืน 
ตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึง กว้างขวาง รอบคอบ และ
ยุติธรรม ฯลฯ 
     3.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
          พิจารณาจากการวางตนไดอ้ยา่งเหมาะสมกับ
กาลเทศะความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อม่ัน
ในตนเอง ตลอดจน กิริยาท่าทาง และท่วงทีวาจา ที่
เหมาะสม ฯลฯ 
     3.5 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ 
          พิจารณาจากความสามารถส่วนบคุคลทีจ่ะเข้า
ได้สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ความ
ยืดหยุ่นและความสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับ บัญชา 
เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถใน
การติดต่อประสานงานกับผู้อื่น 
 

8 
 
 
 
 
 

8 
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รวม    
 

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

ต าแหน่ง......................................................... 
 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 

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

(..........................................) 
ต าแหน่ง......................................................... 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 

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

(..........................................) 
ต าแหน่ง....................................................... 
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หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหาร 
 

                                                                        เขียนที ่ องค์การบริหารสว่นต าบล.................. 

วันที่ ........... เดือน.............................................    พ.ศ. 2557 

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

  ข้าพเจ้า.....................................ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล..........................
อ าเภอ.......................... จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ  ...................................................  
ต าแหน่ง............................................. ยินยอมให ้...........................................  สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
เปลี่ยนสายงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นสายงานผู้บริหาร  ในต าแหน่ง.................................. ........   
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