
           
 เลขประจําตัวสอบ.................. 

 
ใบสมัคร 

สอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเปล่ียนสายงานผู!ปฏิบัติ 
เป$นสายงานผู!บริหาร องค&การบริหารส�วนตําบลตาเซะ    

 ตําแหน�ง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6 (หัวหน!าสํานักปลัด)   
องค&การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

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

  ด�วย ข�าพเจ�าประสงค�จะสมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน
ผู�ปฏิบัติเป$นสายงานผู�บริหาร องค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ ตําแหน�ง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6 (หัวหน�า
สํานักปลัด)  สังกัด องค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จึงขอแจ�งรายละเอียดของ
ข�าพเจ�ามาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1.  ชื่อ- สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 
 2.  ตําแหน�งป8จจุบัน..................................................................................................................................... 
 3.  อัตราเงินเดือนในป;งบประมาณ 2556......................บาท  ป;งบประมาณ  2557.........................บาท 
 4.  เกิดวันท่ี  ............................................................รวมอายุ................ป; .....................เดือน.................วัน 
 5. วัน/เดือน/ป;  ท่ีบรรจุเข�ารับราชการ  ..........................................รวม.............ป;..........เดือน................วัน 
 6.  ประวัติการดํารงตําแหน�ง (ให�เริ่มต้ังแต�วันท่ีได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสายงานท่ีเริ่มต�นจาก  
ระดับ 3  ครั้งแรก  และให�ข�อมูลเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน�ง  หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนไป
สังกัดส�วนราชการอ่ืน หรือ โอนกลับมาเท�านั้น) 
 

ระดับ ชื่อตําแหน�ง/สายงาน 

 
สังกัด 

อบต./อําเภอ/จังหวัด 
 

วัน เดือนป1 
ท่ีได!รับการแต�งต้ัง 

รวมระยะเวลาการดํารง
ตําแหน�ง (ป1 /เดือน/วัน) 
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 7. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง............................................................................................. 
(กรณีมีหลายคุณวุฒิ  ให�ใช�วุฒิท่ีสําเร็จการศึกษาก�อนได�)  ได�แก�......................................................................... 
จากสถาบันศึกษา...............................................................................เม่ือวันท่ี..................................................... 
 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุด  (หากมีมากกว�า  1  วุฒิการศึกษาให�เลือกเฉพาะวุฒิท่ีเห็นว�าเก่ียวกับงานในหน�าท่ี
มากท่ีสุดท่ีได�รับ  ได�แก�......................................................................................................................................... 
จากสถาบันศึกษา.................................................................................................................................................. 
 9.  เคยรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนเป$นกรณีพิเศษ  2  ข้ัน..........ครั้ง  1.5  ข้ัน........ครั้ง  และ 1 ข้ัน.......ครั้ง 
(นับ  5  ป;  ย�อนหลัง) 
 10.  เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราต�าง ๆ ท่ีได�รับเนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/
รางวัล/อันดับรางวัล/ป; พ.ศ. ท่ีได�รับ/และหน�วยงานท่ีมอบ พร�อมท้ังแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาด�วย 
 

 (1)............................................................................................................................................................ 
 (2)............................................................................................................................................................ 
 (3)............................................................................................................................................................ 
  (กรณีท่ีมีมากกว�า  3   ชิ้น  ให�เอามาเพียง  3  ชิ้น) 
   ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อความดังกล�าวข�างต�นเป$นความจริงทุกประการ  และข�าพเจ�าเป$นผู�ท่ีมี
คุณสมบัติท่ีจะสมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงาน  ตามประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู�ปฏิบัติเป$นสายงานผู�บริหาร องค�การ
บริหารส�วนตําบลตาเซะ ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ทุกประการ ท้ังนี้หากตรวจพบว�า ข�าพเจ�าปMดบัง
ข�อความหรือให�ข�อความท่ีไม�ถูกต�องตามความเป$นจริง หรือไม�มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข�ารับการสอบเปลี่ยนสาย
งานให�ถือว�าข�าพเจ�าไม�มีสิทธิ์ได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใด ๆ ในครั้งนี้ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู�สมัคร 
(.........................................................) 

ตําแหน�ง................................................................... 
วันท่ี............เดือน........................................พ.ศ..................... 

 
 

 การตรวจสอบของเจ!าหน!าท่ีรับสมัคร 
 
  (     )  ผู�สมัครมีคุณสมบัติท่ีจะเข�ารับการสอบ 
  (     )  ผู�สมัครไม�มีคุณสมบัติท่ีจะเข�ารับการสอบ 
 
   (ลงชื่อ)...............................................................ผู�ตรวจสอบ/เจ�าหน�าท่ีรับสมัคร 
    (..........................................................)    



 
 

                
 
 
 

หนังสือรับรองของผู!บังคับบัญชา 
อนุญาตให!พนักงานส�วนตําบลสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเปล่ียนสายงานผู!ปฏิบัติ 

เป$นสายงานผู!บริหาร องค&การบริหารส�วนตําบลตาเซะ     
ตําแหน�ง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6 (หัวหน!าสํานักปลัด) 

   
 

                         เขียนท่ี..................................................... 
 

       วันท่ี...................เดือน.........................พ.ศ....................... 
 
 
  ข�าพเจ�า............................................................ตําแหน�ง........................................................................ 
อําเภอ..............................จังหวัด..............................อนุญาตให�......................................................................... 
ซ่ึงเป$นพนักงานส�วนตําบลตําแหน�ง...................................................................................................................
สังกัด องค�การบริหารส�วนตําบล................................................อําเภอ..........................จังหวัด........................
สมัครเข�ารับสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู�ปฏิบัติเป$นสายงานผู�บริหาร องค�การบริหาร
ส�วนตําบลตาเซะ ตําแหน�ง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ๖ (หัวหน�าสํานักปลัด) ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
ตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และยินยอมให�โอนไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งได�หากผ�านการสอบ
คัดเลือก  
 
   
 
 
      (ลงชื่อ)      
        (........................................................) 
      ตําแหน�ง  นายกองค�การบริหารส�วนตําบล.................... 
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แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
สําหรับตําแหน�ง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ  6 (หัวหน!าสํานักปลัด)   

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

ตอนท่ี  1  ข!อมูลเก่ียวกับผู!รับการประเมิน  (ผู!รับการประเมินเป$นผู!กรอก) 
1)  ชื่อผู�รับการประเมิน......................................................วฒุิการศึกษา............................................................ 
2)  ป8จจุบันดํารงตําแหน�ง............................................................สังกัด (งาน/ฝRาย)............................................. 
     องค�การบริหารส�วนตําบล...............................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................... 
     เริ่มดํารงตําแหน�งในสายงานนี้เม่ือ.........................................เงินเดือนป8จจุบัน.....................................บาท 
     เคยดํารง (1)  ตําแหน�ง....................................................................เม่ือ....................................................... 
                 (2)  ตําแหน�ง....................................................................เม่ือ...................................................... 
                 (3)  ตําแหน�ง....................................................................เม่ือ...................................................... 
3)  การฝSกอบรม 
            หลักสูตร/สาขาท่ีฝ:กอบรม                         จัดทําโดย                         ระยะเวลา 
......................................................................... .......................................... ................................. 
......................................................................... .......................................... ................................. 
......................................................................... .......................................... ................................. 
......................................................................... .......................................... ................................. 
......................................................................... .......................................... ................................. 
......................................................................... .......................................... ................................. 
......................................................................... .......................................... ................................. 
......................................................................... .......................................... ................................. 
......................................................................... .......................................... ................................. 
......................................................................... .......................................... ................................. 
......................................................................... .......................................... ................................. 
 

4)  ผู�รับการประเมินรับรองว�าข�อมูลข�างต�นถูกต�องเป$นจริง 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)    ........................................................ผู�รับการประเมิน 
        (........................................................) 
      วันท่ี...........เดือน...................................พ.ศ................. 
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ตอนท่ี  2  การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
 

องค&ประกอบท่ีใช!ในการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได!รับ 

หมายเหตุ 

หมวดท่ี  1  องค&ประกอบท่ีเก่ียวข!องกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 

1.1  ความรู!ความสามารถในการปฏิบัติงาน  (20  คะแนน) 
       ก)  พิจารณาจากการศึกษา ความรู� ประสบการณ� ความชํานาญ    
ความรอบรู�ในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับตําแหน�งรวมท้ังการ 
รักษาความปลอดภัยแห�งชาติ ฯลฯ 
       ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให�สําเร็จตามท่ีได�รับ 
มอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกต�อง ความครบถ�วนสมบูรณ� และงานเสร็จ 
ทันเวลา  ท้ังนี้ให�รวมถึงความสามารถในการแก�ป8ญหาเชาว�ป8ญญา และ 
ความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

1.2  ความรับผิดชอบต�อหน!าท่ี  (20  คะแนน) 
       พิจารณาความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุ�งม่ันท่ีจะทํางานท่ีได�รับ 
มอบหมายให�สําเร็จและเป$นผลดีแก�ทางราชการ การไม�ละเลยต�องานและ 
พร�อมท่ีจะรับผิดชอบต�อผลงานท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ 
 
หมวดท่ี  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
       พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการ
ทํางานรวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของทางราชการ ฯลฯ 
 
หมวดท่ี  3  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเป$นสําหรับตําแหน�ง   (40 คะแนน) 

3.1  ความคิดริเริ่มและสร!างสรรค& 
       พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิค  
วิธีการหรือสิ่งใหม� ๆ มาใช�ให�เป$นประโยชน�ในการทํางาน การปรับปรุงงาน 
ความสามารถในการแก�ป8ญหาต�าง ๆ และมีความคิดสร�างสรรค�ในการ 
ทํางานยาก หรืองานใหม�ให�สําเร็จเป$นผลดี 

3.2  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต�อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน�าท่ี 
แรงจูงใจและความกระตือรือร�นในการทํางาน ความจงรักภักดีต�อ 
หน�วยงาน แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ�ท่ีสอดคล�องกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 

 
10 

 
 

10 
 
 
 

20 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 

 

8 
 
 
 
 

8 
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องค&ประกอบท่ีใช!ในการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได!รับ 

หมายเหตุ 

3.3  ความเป$นผู!นํา 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ�ไกล  การตัดสินใจ การ
วางแผน  การมอบหมายงาน การให�คําแนะนํา และการพัฒนาการควบคุม
งานความใจกว�าง และยอมรับฟ8งความคิดเห็นของผู�อ่ืนตลอดจนมีความคิด 
ลึกซ้ึงกว�างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 

3.4  บุคลิกภาพและท�วงทีวาจา 
       พิจารณาจากการวางตนได�อย�างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน�น 
ม่ันคงในอารมณ� ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนกิริยาท�าทางและท�วงที 
วาจาท่ีเหมาะสม 

3.5 การปรับตัวและมนุษย&สัมพันธ& 
       พิจารณาจากความสามารถส�วนบุคคลท่ีจะเข�าได�กับสถานการณ� สังคม 
และสิ่งแวดล�อมใหม� ๆ ตามความยึดหยุ�นและความสามารถทํางานร�วมกับ 
ผู�บังคับบัญชา เพ่ือนร�วมงาน และผู�ใต�บังคับบัญชา ความสามารถในการ 
ติดต�อและประสานงานกับผู�อ่ืน 
 

8 
 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 
 
 

  

รวม 100   
 

 
ตอนท่ี  3  สรุปผลการประเมิน 
 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )     ผ�านการประเมิน (ได�คะแนนรวมไม�ต่ํากว�าร�อยละ  60) 
(      )     ไม�ผ�านการประเมิน (ได�คะแนนรวมไม�ถึงร�อยละ  60)  ระบุเหตุผล
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน 
(      )     สมควรแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานใหม�ได� เนื่องจากผ�านการประเมิน 
(      )     ไม�สมควรแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานใหม�ได� เนื่องจากไม�ผ�านการประเมิน 
 
 

                                                            (ลงชื่อ).......................................................ผู�ประเมิน                          
(................................................) 

                                                              ตําแหน�ง......................................................... 
                                                              วันท่ี........... เดือน.............................พ.ศ............. 
 
 



ภาคผนวก  ก. 
 

ช่ือตําแหน�ง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ  6   
 
ตําแหน�งประเภท บริหาร 
 
หน!าท่ีและความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน�าหน�วยงานระดับกอง ซ่ึงมีหน�าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน�วยงานหลายหน�วย และปกครองผู�อยู�ใต�
บังคับบัญชาจํานวนมาก และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห� ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานท่ี
ต�องใช�ความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงาน
ต�าง ๆ หลายด�าน เช�น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ� งานทะเบียน งานนโยบายและ
แผน งานควบคุมและส�งเสริมการท�องเท่ียว งานรักษาความสงบเรียบร�อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ�และแจกจ�ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข�อมูลสถิติ งานแปล
เอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม งานทํารายงานกา
ประชุมและรายงานอ่ืน ๆ งานติดต�อกับหน�วยงานและบุคคลต�าง ๆ งานติดตามผลงาน เป$นต�น ตอบป8ญหาและ
ชี้แจงเรื่องต�าง ๆ เก่ียวกับงานในหน�าท่ี เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการต�าง ๆ ตามท่ีได�รับแต�งต้ังเข�าร�วมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส�วนราชการท่ีสังกัด และในฐานะหัวหน�าหน�วยงานทําหน�าท่ีกําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีและงบประมาณของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบติดต�อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให�คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก�ไข  
ติดตามประเมินผล และแก�ป8ญหาข�อขัดข�องในการปฏิบัติงานในหน�วยงานท่ีรับผิดชอบด�วย และปฏิบัติหน�าท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังงานราชการท่ีมิได�กําหนดให�เป$นหน�าท่ีของกอง หรือส�วนราชการใดในองค�การบริหาร
ส�วนตําบลโดยเฉพาะ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

1. ได�รับปริญญาตรีหรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ทุกสาขา ท่ี ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ 
2. ได�ดํารงตําแหน�งในระดับ 6  หรือท่ี  ก.อบต.เทียบเท�า โดยปฏิบัติงานด�านบริหารงาน

ท่ัวไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาแล�วไม�น�อยกว�า 1 ป; 
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 ความรู!ความสามารถท่ีต!องการ 

1. มีความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ�ป8จจุบันในด�านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม   
โดยเฉพาะอย�างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา หาข�อมูล วิเคราะห�ป8ญหาและสรุปเหตุผล 
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
5. มีความรู�ความเข�าใจนโยบายและแผนงานด�านต�างๆของส�วนราชการท่ีสังกัด 
6.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให�คําปรึกษาแนะนํา

และเสนอแนะวิธีการแก�ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ 
6. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
7. มีความสามารถในการติดต�อประสานงาน 
8. มีความรู�ความเข�าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
9. มีความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
10. มีความรู�ท่ัวไปด�านการประชาสัมพันธ�และการท�องเท่ียว 
11.  มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค�     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก  ข. 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเปล่ียนสายงานผู!ปฏิบัติ 
เป$นสายงานผู!บริหาร องค&การบริหารส�วนตําบลตาเซะ    

 ตําแหน�ง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6 (หัวหน!าสํานักปลัด)   
องค&การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

………………………………… 

ก.  ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบภาคความสามารถ หรือความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน 

และการบริหารของส�วนราชการ และอ่ืน ๆ  ท่ีจําเป$นสําหรับตําแหน�ง โดยวิธีสอบข�อเขียน (ปรนัย)  ดังนี้ 
1. รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และประกาศหรือคําสั่ง

คณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ีเก่ียวข�อง 
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และฉบับท่ีแก�ไข

เพ่ิมเติมจนถึงป8จจุบัน  
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     

พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป8จจุบัน 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
5. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน พ.ศ. 2545 และ

แก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป8จจุบัน 
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ป8จจุบัน 
7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
8. พระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุของหน�วยบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน           

พ.ศ. 2535 และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป8จจุบัน  
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2547  
11. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ�ป8จจุบันการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
12. ความรู�เก่ียวกับหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม� และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ข.  ภาคความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ทดสอบความรู�ความสามารถในด�านการบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานวิเคราะห�นโยบาย

และแผน และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง หรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน�งท่ีสมัครสอบ โดยวิธีสอบ
ข�อเขียน (แบบปรนัย) ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 

2. พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ.2539  
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   

พ.ศ.2541  
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547  
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ี

ท�องถ่ิน พ.ศ.2555 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝSกอบรมขององค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน พ.ศ.2549 
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

พ.ศ.2548 
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ป8จจุบัน 
10. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันท่ี 8 มกราคม 2546 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป8จจุบัน 
11. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ

ทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ� และการร�องทุกข� ลงวันท่ี 2 มกราคม 2545 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (สัมภาษณ&)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลและสัมภาษณ� เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งในด�านต�าง ๆ อาทิ 

สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงาน ความประพฤติ ประสบการณ� ประวัติการรับราชการ ตลอดจน
บุคลิกภาพ ท�วงที วาจา ไหวพริบ เชาว�ป8ญญา คุณธรรมจริยธรรม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค� เป$นต�น 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบล 
องค&การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

 

เลขประจําตัวสอบ........................... 

ตําแหน�ง........................................................ 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)................................. 

นามสกุล....................................................... 

 
 

    ......................................                 
(..............................................)               ...................................... 
      เจ�าหน�าที่ออกบัตร            (..............................................)     
........./............................/..........                   ลายมือชื่อผู�สมัคร 

 

บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบล 
องค&การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

 

เลขประจําตัวสอบ........................... 

                                    ตําแหน�ง.................................................................................. 

                                    ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)........................................................... 

                                    นามสกุล................................................................................. 

 
 

                                                 ......................................             
          ......................................          (..............................................) 
      (..............................................)                                   เจ�าหน�าที่ออกบัตร 
               ลายมือชื่อผู�สมัคร                                 ........../............................/..........  

 


