
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน 
เร่ือง   การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป  

เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
*********************************** 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่
มจาน 
  ดังนั้น  จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันท่ี  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
      (๑) นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร     จำนวน  ๑  อัตรา  

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
      ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
      (๑) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง และ 
      (๒) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ ๒ และตำแหน่งประเภทท่ัวไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
      (๓) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๖๐ บาท 
  ๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้ที่  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน   ตั้งแต่วันที่  ๑๒ – ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ใน
วันและเวลาราชการ 
  ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก พร้อมด้วย
หลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
      ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน ๖ 
เดือน  และให้ผู้สมัครเขียนช่ือ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง  จำนวน  ๓  รูป   
      ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้านและบตัรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  อยา่งละ ๑ ฉบับ 
      ๔.๓ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ   ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน  ๑  ฉบับ    

/๔.๔ สำเนา....... 
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      ๔.๔ สำเนาใบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะ
ตำแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  จำนวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๕ สำเนาบัตรประวัติพนักงานสว่นตำบล  (รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานประวัติ)   จำนวน  ๑  
ชุด 
      ๔.๖ หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกดัอนุญาตใหส้มัครสอบคดัเลือกฯ 
      ๔.๗ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล 
   สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน   หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน  จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ 

  ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ในวันยื่นใบสมัครฯ  คนละ  
๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  

  ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน    จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันสอบคัดเลือก 
สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับสอบคัดเลือก ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน  ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  
๒๕๖๑  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน   โทรศัพท์หมายเลข ๐-
๔๒๑๖-๒๔๕๕  และจะสำเนาแจ้งไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดที่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกปฏิบัติราชการอยู่ 

  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
          ๗.๑ กำหนดหลักสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ดังนี ้
            (๑) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
        ทดสอบความรู้ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การ
ควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับทั่ว ๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและ
แผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 
   (๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน) 
        ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)  
   (๓) ภาคความเหมาะสมกบัตำแหน่ง (ภาค ค)  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
        จะทำการประเมินบุคคลด้วยวธิีสัมภาษณ์ และประเมินตามเอกสารนำเสนอ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ  

  ๘ . เกณฑ์การตัดสิน 
       การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคสอบ       ที่สอบตาม
หลักสูตร  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

/๙. กรณี……… 
 

 



- ๓ - 

  ๙. กรณีมีการทุจริต 
      ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิก
การสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรืออาจพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะ
เห็นสมควร  ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสอบคัดเลือก
เฉพาะภาคนั้นใหม่  สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบ
อีกต่อไป 

  ๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน   จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม

สูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า  
        องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน   จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านผู้สอบคัดเลือกจำนวน  ๒  เท่า ของอัตราว่าง
ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่  ๑  ภายใน ๓๐ วันและเมื่อได้มีการ
บรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก 
  ๑๑. การแต่งต้ัง 
        ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร  แล้ว 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๙   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
  
 
 
       (นายรัฐวุฒิ  บุตราช) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดตำแหน่ง  หน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  ความรู้  ความสามารถที่ต้องการ 

------------------- 
 
1ชื่อตำแหน่งในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไป 
ระดับตำแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมลีักษณะงานท่ีปฏิบัติในดา้นต่าง ๆ ดังนี ้
  ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
          ๑.๑ ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน 
ในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานท่ี งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 
      ๑.๒ จัดเก็บ และรักษาสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ของ
หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
      ๑.๓ ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร  
      ๑.๔ จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
      ๑.๕ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนด 
      ๑.๖ ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพื่อให้งานดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
      ๑.๗ ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของ
หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป  
  ๒. ด้านการวางแผน 
      วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กำหนด 
  ๓. ด้านการประสานงาน 
      ๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด 
      ๓.๒ ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
  ๔. ด้านการบริการ 
      ตอบปัญหา ช้ีแจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้
  ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
รับรอง 

(ผนวก ก.) 



  ๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน 
การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.
อบต. รับรอง 
  ๓. ไดร้ับปรญิญาเอกหรือคณุวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน 
การบริหาร การบริหารธรุกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. รับรอง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
      ๑.๑ ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ ๑ 
      ๑.๒ ความรูเ้รื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ ๑ 
      ๑.๓ ความรูเ้รื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ
   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ ๑ 
      ๑.๔ ความรูเ้รื่องการจดัการความรู้      ระดับ ๑ 
      ๑.๕ ความรูเ้รื่องระบบการจดัการองค์กร     ระดับ ๑ 
      ๑.๖ ความรูเ้รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ ๒ 
      ๑.๗ ความรูเ้รื่องการจดัซื้อจัดจ้างและกฎระเบยีบพัสดุ   ระดับ ๑ 
      ๑.๘ ความรูเ้รื่องการบริหารทรพัยากรบุคคล    ระดับ ๑ 
  ๒. ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
      ๒.๑ ทักษะการบรหิารข้อมลู       ระดับ ๑ 
      ๒.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์      ระดับ ๑ 
      ๒.๓ ทักษะการประสานงาน       ระดับ ๑ 
      ๒.๔ ทักษะการบรหิารโครงการ      ระดับ ๑ 
      ๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้   ระดับ ๑ 
      ๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ ๑ 
      ๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ ๑ 
  ๓. สมรรถนะทีจ่ำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบดว้ย 
      ๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 
   ๓.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ       ระดับ ๒ 
   ๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ      ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๕ การทำงานเป็นทีม      ระดับ ๑ 
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      ๓.๒ สมรรถนะประจำสายงาน 
   ๓.๒.๑ การแกไ้ขปัญหาและดำเนนิการเชิงรุก   ระดับ ๑ 
   ๓.๒.๒ การคิดวิเคราะห ์      ระดับ ๑ 
   ๓.๒.๓ การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   ระดับ ๑ 
   ๓.๒.๔ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ ๑ 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน 
จากตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน  อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
******************* 

๑. ช่ือ     สกุล       

๒. เพศ (     ) ชาย  (     ) หญิง 

๓. วัน  เดือน  ปีเกิด                    อายุปัจจุบัน  ปี  วันเกษียณอายุราชการ   

๔. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง       ระดับ    

ประเภทตำแหน่ง         (     ) บริหารระดับสูง        (      ) บริหารระดับกลาง 
   (     ) วิชาชีพเฉพาะ          (      ) เช่ียวชาญเฉพาะ   
   (     ) ท่ัวไป 
เงินเดือน  บาท เงินประจำตำแหน่ง   บาท งาน    
กอง/ฝ่าย    เทศบาล/อปท.อ่ืน      
อำเภอ    จังหวัด    โทรศัพท ์    
โทรสาร     e-mail        

๕. สถานท่ีตดิต่อ 
ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อไดส้ะดวก 
บ้านเลขท่ี       หมู่ที ่        ถนน                  ตำบล     อำเภอ    
จังหวัด        รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท ์  โทรสาร    

๖. สถานภาพครอบครัว 
(   ) โสด    (   ) สมรส    (  ) อื่น ๆ   
ช่ือคู่สมรส   สกุล    อาชีพ     
ข้อมูลเกี่ยวกับบตุร/ธดิา 
(   ) ไม่มีบุตร/ธดิา     (   ) มีบุตร/ธิดา จำนวน         คน   (ชาย  คน หญิง คน) 

๗. ประวตัิสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร) 
เป็นโรคเหล่านี้

หรือไม ่
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่นๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
 
 

/๘. ประวัติ... 
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๘. ประวตัิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีสำเรจ็ การได้ทุน 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี      
ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิว้ 

(ผนวก ข.) 
 

เลขประจำตัวสอบ ........... 



ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอืน่ ๆ      

๙. ประวตัิรับราชการ 
วันบรรจุเข้ารับราชการ   ตำแหน่ง     ระดับ   
ระยะเวลาปฏิบัตริาชการรวม    ปี    เดือน 

๑๐. การฝึกอบรมหลักสูตรสำคัญ ๆ 
หลักสูตรที่ฝึกอบรม 

ช่ือหลักสูตร/ 
การอบรมอื่น ๆ 

หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงระยะเวลา ทุนการอบรม 

 
 
 
 

    

๑๑. การดูงานท่ีสำคัญ ๆ 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน หมายเหต ุ
 
 
 

    

๑๒. การปฏิบตัิงานพิเศษ 
เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงานพิเศษ ระยะเวลา ผลสำเร็จ 

 

 

   

๑๓. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ  
 ภาษาอังกฤษ           
 คอมพิวเตอร ์           
  อื่น ๆ (โปรดระบุ)          

       
   

 /๑๔. เหรียญ..... 
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๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไดร้ับ 
             
             
             

๑๕. ประวัตผิลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออื่น ๆ ท่ีไดร้ับยกยอ่ง 
วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณทีไ่ดร้ับยกย่อง ผลงาน สถานท่ี/ผูม้อบเกียรติคณุ 

  
 

  

๑๖. คณุลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครทีเ่ห็นว่าเด่นและเกี่ยวข้องกับงาน 
             
            
             
 
 
     (ลงช่ือ)     ผู้สมคัร 
              (                          ) 
    ยื่นใบสมัครวันที ่  เดือน   พ.ศ.    
 
 
 
 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการสมัครสอบ 
    ครบถ้วน         ไม่ครบถ้วน 

เนื่องจาก     
      
       
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจเอกสาร 
              /     /       .       

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
         ตรงตามประกาศ          ไม่ตรงตามประกาศ 

เนื่องจาก     
      
       
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจคุณสมบัติ 

                    /  /           .       



 
 
 

หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

 
เขียนที ่      

วันท่ี       เดือน                 พ.ศ.  

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อืน่ๆ       
ตำแหน่ง      สังกัด       
อำเภอ      จังหวัด       ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของ  นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อื่นๆ        
ตำแหน่ง             ยินยอมให ้นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อื่นๆ 
     สมัครเข้ารับการสอบคดัเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง                   
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล             เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภท
ทั่วไป  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  และหากเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ข้าพเจ้ายินยอมให้  โอน/ย้าย  
ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เปน็หลักฐาน 

 

(ลงช่ือ) 

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

      ตำแหน่ง..................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ผนวก ค.) 



 
แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

เพ่ือแต่งต้ังพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับการประเมิน(สำหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
 
๑. ช่ือ และนามสกุลของผูร้ับการประเมิน                                                                                    . 
๒. วุฒิการศึกษา                               สาขาวิชา                             ระดับการศึกษา                       . 
    สถานศึกษา                                                                  จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                    . 
๓. เริม่รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่          เดือน                    พ.ศ.             ตำแหน่ง                           . 
๔. ได้ปฏิบัตริาชการเกีย่วกับงานท่ีจะไดร้ับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี  ดังนี้ (เฉพาะสายผูบ้ริหาร) 
    ๔.๑                                                                                   รวม              ปี               เดือน 
    ๔.๒                                                                                   รวม              ปี               เดือน 
    ๔.๓                                                                                   รวม              ปี               เดือน 
๕. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง                                            ระดับ               ขั้น                             บาท      กอง                                                   
เมื่อวันท่ี              เดือน                            พ.ศ.             . 
๖. ประวตัิการถูกดำเนินการทางวนิัย(ถ้ามี) 
                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                     . 
 
๗. ผู้รบัการประเมินรับรองว่าข้อมลูข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
                                          (ลงช่ือ)                                    ผู้รับการประเมิน 
                                                  (                                   ) 
                                        ตำแหน่ง                                         . 

วันท่ี              เดือน                                พ.ศ.               . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(ผนวก ง.) 



 

- ๒ - 

ตอนที่ ๒  การประเมินบุคคล (ผูบ้ังคับบัญชาต้นสังกัด) ระดับการประเมิน 
การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบตัิงานในตำแหน่งสายงานใหม่ 
๑.  ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

- การรักษาวินัย 
- ประวัตสิ่วนตัว  ความประพฤตสิ่วนตัว 
- ประวัติการทำงาน  และพฤติการณ์อื่น 
- การปฏิบัตติามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน  และข้อบังคับของทางราชการ 
- การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
 

 
      ๑๐ 

 

๒.  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  พจิารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความตั้งใจในการทำงานท่ีไดร้ับมอบหมายหรืองานท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ไม่ละเลยต่องานยอมรับผลงานของตนเองด้านความสำเรจ็และความผิดพลาด  ไม่ปดั

ความรับผิดชอบ 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้ดียิ่งข้ึน 
- ตั้งใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงไปได้ด้วยด ี
- จริงใจท่ีจะปรับปรุงตนเองได้ดีขึ้น 

 

๑๐  

๓.  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- มีความมานะอดทน  เอาใจใส่หน้าที่การงาน 
- กระตือรือร้น  อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
- มีความขยันหมั่นเพียร  ไม่เฉื่อยชา 
- ไม่ย่อท้อ  สนใจแก้ไขงานท่ียุ่งยากซับซ้อนต่างๆ 
- ตั้งเป้าหมายให้งานสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

 

๑๐  

๔.  ความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
- ทำงานร่วมกับเพื่อร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
- ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
- เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

 

๑๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓ - 

ตอนที่ ๒  การประเมินบุคคล (ผูบ้ังคับบัญชาต้นสังกัด) ระดบัการประเมิน 
การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.  ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ี  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความรู้ความชำนาญในหน้าท่ีรับผดิชอบ 
- สามารถปฏิบัติงานสำเร็จลลุ่วงไปด้วยด ี
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
- มีการพัฒนางานในหน้าท่ีให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
- ประสบการณ์ในการทำงาน 
 

๑๐  

๖.  ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ  พิจารณาจากพฤติกรรมเช่น 
- มีความละเอียดไมม่ีข้อผิดพลาด 
- ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการทำงาน 
- ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย 
- มีความแม่นยำถูกต้องในระเบยีงแบบแผนและรูปแบบ 

 

๑๐  

๗.  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรคพ์ิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความสามารถในการคดิรเิริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ  มาใช้ให้

เป็นประโยชน์ในการทำงาน  การปรับปรุงงาน 
- ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานยากหรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็นผลดี 

 

๑๐  

๘.  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
- ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  ระบบราชการและงานในหน้าท่ี 
- แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทำงาน 
- ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
- แนวความคิด  ความเช่ือและอุดมการณ์ทีส่อดคล้องกับนโยบายโครงการ  หรือแผนงานท่ี

รับผิดชอบ 
 

๑๐  

๙.  ความเป็นผู้นำ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความสามารถในการมองการณไ์กล  การตัดสินใจ  การวางแผน การมอบหมายงาน  การ

ให้คำแนะนำและพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

- ความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและยตุิธรรม ฯลฯ 
 

๑๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๔ - 

ตอนที่ ๒  การประเมินบุคคล (ผูบ้ังคับบัญชาต้นสังกัด) ระดับการประเมิน 
การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑๐.  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ ์
- ความเชื่อมั่นในตนเองตลอดจนกิรยิาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสมงาน 
 

๑๐  

รวม 
๑๐๐  

 
ตอนที่ ๓  สรุปผลการประเมิน 
การประเมินคณุลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )  ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) 
(      )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐) 
      (ระบุเหตุผล)                                                                                                                        . 
                                                                                                                                             . 
                                                                                                                                             . 
                                                                                                                                             . 
                                                                                                                                             . 
สรุปผลการประเมิน 
    (      )  สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานใหมไ่ด้  เนื่องจากผ่านการประเมิน 
    (      )  ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานใหมไ่ด้  เนื่องจากไม่ผา่นการประเมิน 
 
 
                                          (ลงช่ือ)                                    ผู้ประเมิน 
                                                  (                                   ) 
                                        ตำแหน่ง                                         . 

วันท่ี              เดือน                                พ.ศ.           .               
 
หมายเหตุ  :  ผู้ประเมินคือผู้บังคบับัญชาต้นสังกดั 
                 ผู้บังคับบัญชาได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

เนื้อหาวิชาการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 
ตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๑๐๐ คะแนน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๑๐๐ คะแนน 
 
๑. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
๒. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม) 
๓. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
๔. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และ 
    ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๔๖ 
๖. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๗. พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
    พ.ศ.๒๕๔๖ 
๘. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๙. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น   
    พ.ศ.๒๕๔๕ 
๑๐. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๑๑. ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ  
      การเมือง นโยบายของรัฐบาล 
 

1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน 
2. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
3. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
6.  พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
7. ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
8. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 
9. นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
10. มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 

 
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ๑๐๐  คะแนน   

- ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์และนำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย 
 

หมายเหตุ  :  ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ  ๖๐ 
 

(ผนวก จ.) 


