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ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลคลองชลี้อม 
เรื่อง  รบัสมัครสอบคดัเลือกพนกังานส่วนตําบลตาํแหนง่ผูป้ฏบิตัิงาน 

  เพื่อแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่บรหิารขององค์การบรหิารส่วนตําบลคลองชีล้อม 
------------------------------------------ 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง จะดําเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลสายงานผู้ปฏิบัติงาน     เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองชีล้อม จํานวน 1 ตําแหน่ง คือ ตําแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนสวัสดิการ
สังคม) 

                  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘6  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตรัง  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่  24  
ตุลาคม ๒๕๔๕ (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ประกอบกับความในข้อ 9 และข้อ 14  ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดตรัง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 
2557 ลงวันที่      25  ธันวาคม  2557 และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม ที่ 166/2558 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  ตําแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 
(หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  1. ตาํแหน่งทีร่บัสมัครสอบคดัเลือก 
ตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 (หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม) จํานวน 1 อัตรา  

สังกัด ส่วนสวัสดิการสังคม 

 2. รายละเอียดตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน (ผนวก ก.) 

 3.  การรับสมัครสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
ณ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 
สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลข โทรศัพท์ 0 – 7529 - 0868 

 4. เอกสาร และหลกัฐานทีจ่ะต้องย่ืนพรอ้มใบสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก
พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปน้ี 
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1) ใบสมัครตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อมกําหนด (เอกสารหมายเลข 1) 
2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมใ่สแ่ว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว จํานวน 3 รูป 
3) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ 
4) สําเนาทะเบียนประวัติการรับราชการพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 ชุด 
5) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง จํานวน 1 ฉบับ 
6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
7) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังที่ตามกฎหมาย

เก่ียวกับการริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้สมัครสอบ อนุญาต
ให้สมัครสอบคัดเลือกได้ (เอกสารหมายเลข 2) 

8) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี) 

5. ค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบคดัเลือก  
   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครในอัตรา 200 บาท (สองร้อยบาท
ถ้วน) ชําระในวันสมัครสอบ (เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิข้ารบัการสอบคดัเลือก  
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก   ณ    ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
คลองชีล้อม    อําเภอกันตัง    จังหวัดตรัง    ในวันที่  27  สิงหาคม  ๒๕๕8 

7. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก 
  -  สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลา
กลางจังหวัดตรัง  
 -  สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง  

 8. หลกัสตูรและวิธกีารสอบคดัเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน ได้แก่ 
  1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน ระบบงานและการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
ตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่สอบคัดเลอืก โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย)  (ผนวก ง) 
 2) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน่งน้ันโดยเฉพาะ ใช้วิธีการ
สอบข้อเขียน (อัตนัย)   (ผนวก ง) 
 
 
 

3. ภาคความเหมาะสม... 
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   3) ภาคความเหมาะสมกับตาํแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่างๆ  ตามท่ีกําหนด ในแบบ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) 
กําหนดและใช้วิธีสัมภาษณ์ร่วมด้วย เช่น หลักการบริหาร ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ปฏิภาณ 
ไหวพริบ บุคลิกภาพ และภาวะผู้นํา เป็นต้น  

9. การประกาศผลการสอบคดัเลือก 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑4 กันยายน ๒๕๕8  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองชีล้อม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

10. เกณฑ์ในการตดัสนิ 
  กําหนดให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
(ภาค ค) ในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และคะแนนเฉล่ียทั้ง 3 ภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 11. การขึน้บญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้
  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ และจะเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน  
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่
ลําดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้เลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า โดยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อมกําหนดระยะเวลาขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่
เกิน 60 วัน นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันน้ีอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่
แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 

 12. การบรรจุและแตง่ตั้ง 
 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการแต่งต้ังเมื่อผ่านความเห็นชอบจาก ก.อบต. จังหวัดตรัง ตามลําดับ
ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ 

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่  13  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

(นายอดิศักด์ิ  สองเมือง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม 

 



 
 

ชื่อตาํแหน่ง               นักบรหิารงานสวัสดิการสังคม 6 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานค่อนสูงมาก รับผิดชอบงานบริหารงานสวัสดิการสังคม โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ในการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานสวัสดิการสังคมท่ียาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ 
หลายด้าน เช่น งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  
การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การจัดต้ังกลุ่มพัฒนาชุมชน การจัดต้ังศูนย์เยาวชน การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เยาวชน การจัดให้มีกีฬาเด็กและเยาวชน งานนันทนาการชุมชน การจัดให้มี
ห้องสมุดประชาชน งานส่งเสริมกีฬาประชาชน งานขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยราชการ ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบาย การปฏิบัติงานพิจารณา 
วางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน  
วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ 
  2. ดํารงตําแหน่งระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานทางด้านงานสวัสดิการสังคม 
พัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานสวัสดิการสังคมแล้วจะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
3. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
4. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและ

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
7. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
8. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
9. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
  
 

(ผนวก ก.) 



 
 

 
 
 

หนังสือรบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 
อนญุาตใหพ้นกังานส่วนตําบลสมัครสอบคัดเลือก 

พนกังานส่วนตําบลตาํแหนง่ผูป้ฏบิตัิงานเพื่อแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งบริหาร 
 
 
               เขียนที ่                                                 . 

                                                  วันที่    .เดือน                      .พ.ศ.         .    

ข้าพเจ้า                                     ตําแหน่ง                                                          . 
อําเภอ                     จังหวัด       อนุญาตให้                                  ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบล  
ตําแหน่ง                                      ระดับ       ส่วน/สํานัก                                  . 
สังกัด                                        อําเภอ                      จังหวัด             สมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน 
ส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ๖ (หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม)  
และยินยอมให้โอนไปดํารงตําแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 
 
      (ลงช่ือ)      
               (                                        .) 
                        ตําแหน่ง                                            .          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผนวก  ข.) 



 
แบบประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนง่ 

ในการสอบคดัเลือกเพือ่แตง่ตั้งพนกังานสว่นตาํบลสายงานผูป้ฏบิตัิเพือ่แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหนง่ผูบ้ริหาร 
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองชลี้อม 

 
ชื่อผู้รบัการประเมิน     ตําแหน่ง       
ระดบั  อบต.     อําเภอ   จังหวัด    
 

องคป์ระกอบที่ใชพ้ิจารณาในการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั หมายเหต ุ
หมวด 1  องคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน (40 คะแนน)    

1.1  ความรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน 
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์  

ความชํานาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
ตําแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงาน
ให้สําเร็จตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  โดยคํานึงถึงความถูกต้อง  ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสรจ็ทันเวลา  ทั้งน้ีให้รวมถึงความสามารถ
ในการแก้ปัญหา  เชาว์ปัญญา  และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

20   

1.2  ความรับผดิชอบตอ่หน้าที ่
พิจารณาจากความต้ังใจ  ความเต็มใจ  และความ

มุ่งมั่นที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จและเป็นผลดีแก่ทาง
ราชการไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่
เกิดขึ้น  ฯลฯ 

 

20  
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวด  2  ความประพฤต ิ (20  คะแนน) 
พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและ

ประวัติการทํางาน  รวมท้ังคุณธรรมและจรยิธรรม  การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของราชการ  ฯลฯ   

 

20  
 
 
 

 

หมวด  3 คณุลักษณะอ่ืนๆ ที่จําเปน็สําหรบัตาํแหน่ง(40 คะแนน)    

3.1  ความคดิรเิริ่มและสรา้งสรรค ์
      พิจารณาจากความสามารถในการคิดรเิริ่มหาหลักการ

แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ทํางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ  
และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานยาก  หรืองานใหม่ให้สําเร็จ
เป็นผลดี ฯลฯ 
 

8  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/3.2  ทัศนคติ....... 

(ผนวก  ค.) 
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องคป์ระกอบที่ใชพ้ิจารณาในการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั หมายเหต ุ
3.2  ทัศนคตแิละแรงจูงใจ 

      พิจารณาจากทัศนคติทีดี่ต่อประชาชน  ระบบราชการ 
และงานในหน้าที่  แรงจูงใจ  และความกระตือรือร้นในการทํางาน 
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด  ความเช่ือและอุดมการณ์
ที่สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบ  ฯลฯ 

 

8   

3.3  ความเปน็ผูน้ํา 
      พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  

การตัดสินใจ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การให้คาํแนะนํา
และการพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรบัฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและ
ยุติธรรม ฯลฯ 
 

8   

3.4  บุคลกิภาพและทว่งทวีาจา 
     พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  ความเช่ือมั่นในตนเอง  ตลอดจน
กิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ 

 

8   

3.5  การปรบัตัวและมนษุยสัมพันธ ์
     พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 
ฯลฯ 

 

8   

รวม 100   

 
 
 
 

   ผู้ประเมิน     
               (    ) 

ตําแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล      
วันที่       
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ 
             
               
 
 

ผู้ประเมิน     
                     (      ) 
    ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  

วันที่       
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ 
             
               
 
 

ผู้ประเมิน     
                     (      ) 
    ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

วันที่       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําชีแ้จงเกีย่วกบัแบบประเมินบุคคลเพื่อประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

1.  ผู้ประเมินได้แก่ ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้รับการประเมิน ดังน้ี 
1.1 ผู้ประเมิน  ได้แก่  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
1.2 ผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปตามลําดับ  ได้แก่  ปลัด อบต. และ นายก อบต. 

2. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด แต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบย่อย
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 

3. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนนสําหรับ
องค์ประกอบน้ันๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ  ทั้งน้ีการกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็ม 

4. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้วลงนาม
ผู้ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับให้ความเห็น 

5. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ง) 
 
ขอบเขตเนื้อหาวชิาสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลอืกเพื่อแต่งตั้งตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 

มาดํารงตําแหน่งผู้บรหิารขององค์การบรหิารส่วนตําบลคลองชีล้อม 
ตําแหน่ง หวัหน้าสว่นสวสัดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖) 

 
 ก.  ความรูค้วามสามารถทั่วไป (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน ดังน้ี 

๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ 

๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 
๕. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๖. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
๗. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๘. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
๙. ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
๑๐. ระเบียบ/กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ข. ความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๑ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
๓. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 
๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2546 
๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคม  พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ 
๑๐. ระเบียบ/กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

/ค. ภาคความเหมาะสม... 
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ค. ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ให้ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ แนวความคิดและความคิดเห็น 

ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ความรอบรู้ในตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล 

รวมทั้งความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
2. วิสัยทัศน์ 
3. ความรอบรู้ในการบริหาร 
4. การบริหารงานบุคคล 
5. การบริหารงานอย่างมืออาชีพ 
6. ปฏิภาณไหวพริบ 
7. บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา 

 
 

หมายเหตุ   
1. กรรมการออกข้อสอบส่งมอบข้อสอบให้ประธานคัดเลือกข้อสอบในวันที่ 12 กันยายน  2558   
    เวลา  06.00 น. 
2. ประกาศรับสมัครสอบฯ นายกเป็นคนลงนาม  การแต่งต้ังกรรมการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอบคัดเลือก 
    ให้ประธานเป็นคนลงนาม โดยทําเป็นประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  ลําดับที่..................... 
 

ใบสมัครเข้ารบัการสอบคดัเลือกพนกังานส่วนตําบลตาํแหนง่ผูป้ฏบิตังิาน 
ใหด้าํรงตาํแหน่งบรหิารขององค์การบรหิารส่วนตาํบลคลองชลี้อม อําเภอกันตงั จังหวัดตรงั 

ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดกิารสังคม 
 
 

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 
  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. ช่ือ      สกุล       

2. วัน เดือน ปีเกิด    อายุปัจจุบัน  ปี  เดือน 

3. ปัจจุบันเป็น (  ) พนักงานสว่นตําบล (  ) พนักงานเทศบาล (  ) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                (  ) พนักงานเมืองพัทยา (  ) ข้าราชการพลเรือน 
                   (  ) ขา้ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน      

ตําแหน่ง     ระดับ.  อัตราเงินเดือน   บาท      
   สถานที่ทํางาน     กอง/สํานัก      
   องค์การบริหารส่วนตําบล   อําเภอ   จังหวัด    

4. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบและตรงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก คือ 
    ได้รับปริญญา     สาขา/วิชา      
    โดยรับอนุมัติจากสถาบันการศึกษาช่ือ            
    เมื่อวันที ่  เดือน   พ.ศ.    (ภายในวันปิดรับสมัคร) 

5. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ          

6. บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที ่    ออกให้โดย    
    วันออกบัตร     บัตรหมดอายุ      

7. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที ่  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย     
    ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต        
    จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   โทร      

8. ขอสมัครสอบคัดเลือกในตําแหน่ง          

 

/9.  ได้แนบหลักฐาน... 

 
รูปถ่ายขนาด 

1 นิ้ว 
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9.  ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครรวม  ฉบับ คือ 
 (     ) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตําบล)  จํานวน  1  ฉบับ 
 (     ) สําเนาทะเบียนประวัติการรับราชการพนักงานส่วนตําบล จํานวน  1  ฉบับ 
 (     ) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน จํานวน  1  ฉบับ 
 (     ) หนังสือรับรองจากผู้มีอํานาจบรรจุและแต่งต้ังที่ตนเองสังกัด  จํานวน  1  ฉบับ 
 (     ) ใบรับรองแพทย์ จํานวน  1  ฉบับ 
 (     ) รูปถ่ายสวมเคร่ืองแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว  

จํานวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 (     ) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  คือ        

                   (หากข้าพเจ้าย่ืนหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร      
ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในคร้ังน้ี) 

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ผู้สมัคร 

(    ) 

ย่ืนใบสมัครวันที่  เดือน   พ.ศ.    
 

(     )   หลักฐานครบถ้วน 
(     )   หลักฐานไม่ครบถ้วน  
          คือ     
(     )   ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 
          จํานวน   400    บาท  
          ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที ่   
          เลขที ่   
          ลงวันที่                             
 
ลายมือช่ือ                        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          /                /             
 

(      )   มีคุณสมบัติครบถ้วน 
(      )   คุณสมบัติไม่ถูกต้องเน่ืองจาก  
      
       
 
 
 
 
 
ลายมือช่ือ             ประธานกรรมการสอบคัดเลือก 
          /                /             
 

 



 
 


