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

 
ใบสมัคร 

สอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเปล่ียนสายงานผู!บริหาร 
เป$นสายงานผู!บริหารอ่ืน ขององค%การบริหารส�วนตําบลตาเซะ    

 ตําแหน�ง นักบริหารงานองค%การบริหารส�วนตําบล ระดับ 6 (รองปลัด อบต.)   
องค%การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

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

  ด�วย ข�าพเจ�าประสงค�จะสมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน
ผู�บริหารเป$นสายงานผู�บริหารอ่ืน ขององค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ ตําแหน�ง นักบริหารงานองค�การบริหาร
ส�วนตําบล ระดับ 6 (รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล)  สังกัด องค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ อําเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา จึงขอแจ�งรายละเอียดของข�าพเจ�ามาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1.  ชื่อ- สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 
 2.  ตําแหน�งป5จจุบัน..................................................................................................................................... 
 3.  อัตราเงินเดือนในป8งบประมาณ 2556......................บาท  ป8งบประมาณ  2557.........................บาท 
 4.  เกิดวันท่ี  ............................................................รวมอายุ................ป8 .....................เดือน.................วัน 
 5. วัน/เดือน/ป8  ท่ีบรรจุเข�ารับราชการ  ..........................................รวม.............ป8..........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 เดือนป. 
ท่ีได!รับการแต�งต้ัง 

รวมระยะเวลาการดํารง
ตําแหน�ง (ป. /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  ป8  ย�อนหลัง) 
 10.  เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราต�าง ๆ ท่ีได�รับเนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/
รางวัล/อันดับรางวัล/ป8 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�บริหารเป$นสายงานผู�บริหารอ่ืน ของ

องค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ทุกประการ ท้ังนี้หากตรวจพบว�า ข�าพเจ�า
ปMดบังข�อความหรือให�ข�อความท่ีไม�ถูกต�องตามความเป$นจริง หรือไม�มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข�ารับการสอบ
เปลี่ยนสายงานให�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!บริหาร 

เป$นสายงานผู!บริหารอ่ืน ขององค%การบริหารส�วนตําบลตาเซะ     
ตําแหน�ง นักบริหารงานองค%การบริหารส�วนตําบล ระดับ 6 (รองปลัดองค%การบริหารส�วนตําบล) 

   
 

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

       วันท่ี...................เดือน.........................พ.ศ....................... 
 
 
  ข�าพเจ�า............................................................ตําแหน�ง........................................................................ 
อําเภอ..............................จังหวัด..............................อนุญาตให�......................................................................... 
ซ่ึงเป$นพนักงานส�วนตําบลตําแหน�ง...................................................................................................................
สังกัด องค�การบริหารส�วนตําบล................................................อําเภอ..........................จังหวัด........................
สมัครเข�ารับสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู�บริหารเป$นสายงานผู�บริหารอ่ืน ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลตาเซะ ตําแหน�ง นักบริหารงานองค�การบริหารส�วนตําบล ระดับ ๖ (รองปลัดองค�การบริหาร
ส�วนตําบล) ขององค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และยินยอมให�โอนไปแต�งต้ัง
ให�ดํารงตําแหน�งได�หากผ�านการสอบคัดเลือก  
 
   
 
 
      (ลงชื่อ)      
        (........................................................) 
      ตําแหน�ง  นายกองค�การบริหารส�วนตําบล.................... 
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แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
สําหรับตําแหน�ง นักบริหารงานองค%การบริหารส�วนตําบล ระดับ  6 (รองปลัดองค%การบริหารส�วนตําบล)   

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

ตอนท่ี  1  ข!อมูลเก่ียวกับผู!รับการประเมิน  (ผู!รับการประเมินเป$นผู!กรอก) 
1)  ชื่อผู�รับการประเมิน......................................................วฒุิการศึกษา............................................................ 
2)  ป5จจุบันดํารงตําแหน�ง............................................................สังกัด (งาน/ฝRาย)............................................. 
     องค�การบริหารส�วนตําบล...............................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................... 
     เริ่มดํารงตําแหน�งในสายงานนี้เม่ือ.........................................เงินเดือนป5จจุบัน.....................................บาท 
     เคยดํารง (1)  ตําแหน�ง....................................................................เม่ือ....................................................... 
                 (2)  ตําแหน�ง....................................................................เม่ือ...................................................... 
                 (3)  ตําแหน�ง....................................................................เม่ือ...................................................... 
3)  การฝSกอบรม 
            หลักสูตร/สาขาท่ีฝ9กอบรม                         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�ป5ญหาเชาว�ป5ญญา 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$นประโยชน�ในการทํางาน การปรับปรุงงาน 
ความสามารถในการแก�ป5ญหาต�าง ๆ และมีความคิดสร�างสรรค�ในการ 
ทํางานยาก หรืองานใหม�ให�สําเร็จเป$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 และยอมรับฟ5งความคิดเห็นของผู�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............. 
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ช่ือตําแหน�ง นักบริหารงานองค�การบริหารส�วนตําบล ระดับ  6   
ตําแหน�งประเภท บริหาร 
หน!าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล หรือรองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล        
ซ่ึงมีหน�าท่ีความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบงานการบริหารงานองค�การบริหารส�วน
ตําบล โดยควบคุมหน�วยงานหลายหน�วยงานและปกครองผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติ
หน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ในฐานะปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล หรือรองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ทําหน�าท่ี
พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งท่ีต�องใช�ความ
ชํานาญเก่ียวกับการบริหารงานองค�การบริหารส�วนตําบล โดยปฏิบัติหน�าท่ีอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง  
เช�น การอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชน�ของ อบต. การประกอบการค�าซ่ึงเป$นท่ีรังเกียจหรืออาจเป$น
อันตรายแก�สุขภาพ และหน�าท่ีอ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน จัดให�มี
และบํารุงทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ปWองกันและระงับโรคติดต�อ จัดให�มีเครื่องมือเครื่องใช�ในการดับเพลิงให�ราษฎรได�รับการศึกษา
อบรม จัดให�มีน้ําสะอาด หรือการประปา จัดให�มีโรงฆ�าสัตว�จัดให�มีสุสาน ฌาปนสถาน บํารุงและส�งเสริมการทํา
มาหากินของราษฎร จัดให�มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ�รักษาคนเจ็บไข� จัดให�มีและบํารุงการไฟฟWาหรือแสง
สว�างโดยวิธีอ่ืน จัดให�มีและบํารุงทางระบายน้ํา เทศพาณิชย� จัดให�มีและบํารุงส�วมสาธารณะ จัดให�มีและบํารุง
สงเคราะห�มารดาและเด็ก จัดให�มีและบํารุงโรงพยาบาล จัดให�มีการสาธารณูปการ จัดให�มีการจัดทํากิจการซ่ึง
จําเป$นเพ่ือการสาธารณสุขจัดต้ังและบํารุงโรงเรียน อาชีวศึกษา จัดให�มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและ
พลศึกษา จัดให�มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว� และสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ ปรับปรุงแหล�งเสื่อมโทรม  
และรักษาความเรียบร�อยของท�องถ่ิน กิจการอย�างอ่ืนซ่ึงจําเป$นเพ่ือการสาธารณสุข และหน�าท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติให�เป$นหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล เช�น การเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบล เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วน การจัดการให�ความสะดวก และรักษาความ
สงบเรียบร�อยในการเลือกต้ังของแต�ละหน�วยเลือกต้ังท่ีอยู�ในท�องท่ี การจัดการให�ความสะดวก และรักษาความ
สงบเรียบร�อยในการเลือกต้ัง การขออนุมัติจ�างลูกจ�าง และคนงานองค�การบริหารส�วนตําบล การขออนุมัติเลื่อน
ข้ันเงินเดือนลูกจ�างคนงาน และพนักงานส�วนตําบลประจําป8 การขออนุมัติใช�จ�ายเงินสะสมขององค�การบริหาร
ส�วน เป$นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข�าบรรจุเป$นพนักงานส�วนตําบลท่ี ก.อบต. จังหวัดแต�งต้ัง เป$นกรรมการ
สอบสวนพนักงานส�วนตําบลผู�ถูกกล�าวหากระทําผิดวินัย เป$นเจ�าหน�าท่ีงบประมาณ เป$นเจ�าหน�าท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา เป$นเจ�าหน�าท่ีเก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว� เป$นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส�วนตําบล เป$นผู�เก็บรักษาเอกสารสําคัญขององค�การบริหารส�วนตําบล เป$นผู�รับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน
ท่ัวไปขององค�การบริหารส�วนตําบล ตรวจฎีกาเบิกจ�ายเงิน ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย� ธนาคารออม
สิน คลังจังหวัด เป$นกรรมการรักษาเงินขององค�การบริหารส�วนตําบล เป$นพนักงานเจ�าหน�าท่ีประเมินภาษี
โรงเรือน เป$นพนักงานเจ�าหน�าท่ีประเมินภาษีบํารุงท�องท่ี เป$นพนักงานเจ�าหน�าท่ีประเมินภาษีปWาย เป$น
พนักงานเจ�าหน�าท่ีควบคุมการฆ�าและออกใบอาชญาบัตรการฆ�าและการจําหน�ายเนื้อสัตว� เป$นเจ�าหน�าท่ี
ดับเพลิง เป$นเจ�าหน�าท่ีพัสดุ เป$นเจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานประจําป8 เป$นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการ
ควบคุมการก�อสร�าง เป$นกรรมการตรวจสภาพอาคาร เป$นกรรมการควบคุมการรับส�งเงิน เป$นกรรมการอํานวย
การศึกษา เป$นกรรมการประชาสัมพันธ� เป$นกรรมการจัดงานประจําป8 อันเป$นประเพณีท�องถ่ิน หรืองานราชพิธี  
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งานรัฐพิธี เป$นกรรมการช�วยเหลือและบรรเทาทุกข�ประชาชนในท�องถ่ินในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณ
ภัยต�าง ๆ เป$นต�น ฝSกอบรมและให�คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก�เจ�าหน�าท่ีระดับรองลงมา  ตอบป5ญหา
ชี้แจงต�าง ๆ เก่ียวกับงานในหน�าท่ี เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการต�าง ๆ ตามท่ีได�รับแต�งต้ัง เข�าร�วมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของส�วนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในฐานะหัวหน�า
หน�วยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกล�าวข�างต�นแล�ว ยังทําหน�าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวาง
อัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีและงบประมาณของงานท่ีรับผิดชอบติดต�อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่ง
การ ควบคุมตรวจสอบให�คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก�ไขติดตามประเมินผลและแก�ป5ญหาข�อขัดข�องในการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบด�วย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

1. ได�รับปริญญาตรี หรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ทางรัฐศาสตร� การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร�  
การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนดว�าใช�เป$นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได�  และ 
            2. ได�ดํารงตําแหน�งในระดับ 6 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเท�า โดยจะต�องปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับ
งานท�องถ่ินหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาแล�วไม�น�อยกว�า 1 ป8 หรือเคยดํารงตําแหน�งปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
ระดับ 6 (เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 6) หรือรองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ระดับ 6 (เจ�าหน�าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 6) 
 
ความรู!ความสามารถท่ีต!องการ 

           1. มีความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ�ป5จจุบันในด�านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งของประเทศไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา หาข�อมูล วิเคราะห�ป5ญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู�ความเข�าใจนโยบายและแผนงานด�านต�างๆ ของส�วนราชการท่ีสังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให�คําปรึกษาแนะนําและ

เสนอแนะวิธีการแก�ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต�อประสานงาน 
           9. มีความรู�ความเข�าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

11. มีความรู�ความสามารถในการใช�งานคอมพิวเตอร� 
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หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเปล่ียนสายงานผู!บริหาร 
เป$นสายงานผู!บริหารอ่ืน ขององค%การบริหารส�วนตําบลตาเซะ    

 ตําแหน�ง นักบริหารงานองค%การบริหารส�วนตําบล ระดับ 6 (รองปลัด อบต.)   
องค%การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

………………………………… 

ข.  ภาคความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ทดสอบความรู�ความสามารถ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน�ง โดยวิธีสอบข�อเขียน 

ดังนี้ 
1. รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 และแก�ไขเพ่ิมเติม

จนถึงป5จจุบัน 
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน พ.ศ.2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป5จจุบัน 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 
5. พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
6. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน พ.ศ.2545 และ

แก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป5จจุบัน 
7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ.2534 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ป5จจุบัน 
9. พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุของหน�วยบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.

2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

พ.ศ.2541 
13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2547 
14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 และ

แก�ไขเพ่ิมเติม 
15. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันท่ี 8 มกราคม 2546 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป5จจุบัน 
16. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ

ทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ� และการร�องทุกข� ลงวันท่ี 2 มกราคม 2545 
17. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ�ป5จจุบันด�านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
18.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
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ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค)  (สัมภาษณ%)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลและสัมภาษณ� เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งในด�านต�าง ๆ อาทิ 

สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงาน ความประพฤติ ประสบการณ� ประวัติการรับราชการ ตลอดจน
บุคลิกภาพท�วงที วาจา ไหวพริบ เชาว�ป5ญญา 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 
 

 


