
 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพ่ือเปลี่ยนสายงาน 

ในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารในตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6  
(หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ) 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ  มีความประสงคที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบล  เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารในตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ  6 
(หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ) 
 

  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความ ขอ   91  และขอ  159  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดยะลา  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  8  
มกราคม  2546  และที่แกไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสาย
งานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร   ดังตอไปน้ี 

 

1.  ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
-  นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6     จํานวน  1   อัตรา 
    (หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ) 

 

2.  รายละเอียดตําแหนง 
-  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผูสมัคร  ความรู 

      ความสามารถที่ตองการ  (ผนวก  ก) 
 

3.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6   

  (หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ) 
(1) ดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ไมตํ่ากวาระดับ  6  และ 
(2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานดานบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ

มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
(3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที ่

ก.อบต.กําหนด  
    

 4.  การสมัครสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร  
    ใหผูมีสิทธิและมีความประสงคทีจ่ะสมัครสอบคัดเลอืกสามารถย่ืนใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะกําหนด  พรอมคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก      จํานวน 400  าท   ไดที่
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ    อําเภอบันนังสตา   จังหวัดยะลา   ต้ังแตวันที่  7  - 26  
กุมภาพันธ  2556   ในวันและเวลาราชการและผูสมัครสอบคัดเลือก 

/ตองรบัรองตนเอง… 
 



- 2 - 
 
ตองรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศน้ี  หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใด  มี
คุณสมบัติไมถูกตองครบถวน  องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ  ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการ
สอบคัดเลือกและไมมีสิทธ์ิไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ๆ  

 
5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 

      5.1  ใบสมัคร (เอกสารแนบ 1) 
   5.2  สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล   จํานวน  1  ชุด 
   5.3  สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา จํานวน  1  ชุด 
   5.4  รูปถายเครื่องแบบขาราชการหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา 
         ขนาด  1  น้ิว  (ถายไวไมเกนิ  6  เดือน)   จํานวน  2  รูป 
   5.5  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ    จํานวน  1  ชุด 
   5.6  หนังสือยินยอมจากนายก อบต.ตนสังกัด  (เอกสารแนบ 2 ) 
   5.7  แบบประเมินบุคคล  (เอกสารแนบ  3)   
   5.8  ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน  1  เดือน  นับแตวันที่ตรวจรางกาย 
   5.9  หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)  เชน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 
 
  6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
   องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และเลข
ประจําตัวสอบ  โดยจะปดประกาศใหทราบ  ณ  ที่ทําการองคการบริ หารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ  หรือ 
www.tanohputae.go.th   ต้ังแตวันที่  27  กุมภาพันธ  2556  เปนตนไป 
 
  7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  (ผนวก ข) 

      หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ  กําหนดคะแนนรวม  300  คะแนน 
      ก.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

ทดสอบความรูความสามารถ  และความคิดริเริ่มในการกําหนดและการปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของสวนราชการที่สังกัด ที่จะเปนสําหรับตําแหนงตามแนวทางที่ระบุไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่สอบคัดเลือก  โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัยและอัตนัย) 

  ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สอบคัดเลือก   

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัยและอัตนัย) 
       ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

โดยวิธีสัมภาษณ 
    
 
 

/8. เกณฑการตัดสิน… 
 

 



 
 



 เอกสารแนบ  1 

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

 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร           

ในตําแหนง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ  6 (หัวหนาสํานักงานปลัด)   
องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ  อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 

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

  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติเปนสาย
งานผูบริหาร  ในตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับ  6 (หัวหนาสํานักงานปลัด)      สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตาเนาะปูเตะ  อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจา  มาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
 1.  ช่ือ- สกลุ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 
 2.  ตําแหนงปจจุบัน..................................................................................................................................... 
 3.  อัตราเงินเดือนในปงบประมาณ 2555.......................บาท  ปงบประมาณ  2556.......................บาท 
 4.  เกิดวันที่  ............................................................รวมอายุ................ป .....................เดือน.................วัน 
 5. วัน/เดือน/ป  ที่บรรจเุขารับราชการ  ..........................................รวม.............ป..........เดือน................วัน 
 6.  ประวัติการดํารงตําแหนง (ใหเริ่มต้ังแตวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจาก  
ระดับ 3  ครั้งแรก  และใหขอมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนง  หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนไปสังกัด
สวนราชการอื่น หรือ โอนกลับมาเทาน้ัน) 
 
ระดับ ชื่อตําแหนง/สายงาน สังกัด 

อบต./อําเภอ/จังหวัด 
 

วัน เดือนป  
ที่ไดรับการแตงตั้ง 

รวมระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง (ป /เดือน/วัน) 
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 7. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง............................................................................................. 
(กรณีมหีลายคุณวุฒิ  ใหใชวุฒิทีส่ําเรจ็การศึกษากอนได)  ไดแก....................................................................... 
จากสถาบันศึกษา...............................................................................เมือ่วันที่................................................... 
 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุด  (หากมมีากกวา  1  วุฒิการศึกษาใหเลือกเฉพาะวุฒิทีเ่ห็นวาเกี่ยวกับงานในหนาที่มากทีสุ่ด
ที่ไดรับ  ไดแก...................................................................................................................................... 
จากสถาบันศึกษา................................................................................................................................................ 
 9.  เคยรบัการเลือ่นข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  2  ข้ัน............ครัง้    1.5  ข้ัน........ครั้ง  และ 1 ข้ัน.......ครั้ง  (นับ  
5  ป  ยอนหลงั) 
 10.  เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราตาง ๆ ที่ไดรบัเน่ืองจากการปฏิบัติหนาทีร่าชการ (ระบุช่ือเกียรติบัตร/รางวัล/
อันดับรางวัล/ป พ.ศ. ที่ไดรบั/และหนวยงานทีม่อบ พรอมทัง้แนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาดวย 
 

 (1)............................................................................................................................................................ 
 (2)............................................................................................................................................................ 
 (3)............................................................................................................................................................ 
  (กรณีทีม่ีมากกวา  3   ช้ิน  ใหเอามาเพียง  3  ช้ิน) 
   ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขาพเจาเปนผูที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบล     ตาเนาะปู
เตะ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผูบริหารเปนสายงานผูบริหารใน
ตําแหนงอื่น  ลงวันที่  25  มกราคม 2556  ทุกประการ  ทั้งน้ีหากตรวจพบวา  ขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความที่
ไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบเปลี่ยนสายงานใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธ์ิไดรับ
การคัดเลือกเปลี่ยนสายงานในครั้งน้ี 
 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูสมัคร 
(.........................................................) 

ตําแหนง................................................................... 
วันที่............เดือน........................................พ.ศ..................... 

 
 

 การตรวจสอบของเจาหนาท่ีรับสมัคร 
  (     ) ผูสมัครมีคุณสมบัติที่จะเขารบัการสอบ 
  (     )  ผูสมัครไมมีคุณสมบัติทีจ่ะเขารับการสอบ 
 
   (ลงช่ือ)...............................................................ผูตรวจสอบ/เจาหนาที่รบัสมัคร 
    (..........................................................)    



 
 

                
 
 
 

หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร 

ในตําแหนง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ  6 (หัวหนาสํานักงานปลัด)  
   

 

                         เขียนที่..................................................... 
       วันที่...................เดือน.........................พ.ศ....................... 

 
 
  ขาพเจา............................................................ตําแหนง........................................................................ 
อําเภอ..............................จงัหวัด..............................อนุญาตให......................................................................... 
ซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลตําแหนง...................................................................................................................สังกัด 
องคการบริหารสวนตําบล................................................อําเภอ..........................จังหวัด........................สมัครเขารับ
การสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารในตําแหนง  นัก
บริหารงานทั่วไป ระดับ 6  (หัวหนาสํานักงานปลัด)   ขององคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ  อําเภอบันนังสตา  
จังหวัดยะลา  และยินยอมใหโอนไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงไดหากผานการสอบคัดเลือก  
 
   
 
 
      (ลงช่ือ)     ................................................ 
        (........................................................) 
      ตําแหนงนายกองคการบรหิารสวนตําบล.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  2 



 
 
 
 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
สําหรับตําแหนง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ  6 (หัวหนาสํานักงานปลัด)   

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

ตอนท่ี  1  ขอมูลเก่ียวกับผูรับการประเมิน  (ผูรับการประเมินเปนผูกรอก) 
1)  ช่ือผูรับการประเมิน......................................................วุฒิการศึกษา............................................................ 
2)  ปจจุบันดํารงตําแหนง............................................................สังกัด (งาน/ฝาย)............................................. 
     องคการบรหิารสวนตําบล...............................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................... 
     เริ่มดํารงตําแหนงในสายงานน้ีเมือ่.........................................เงินเดือนปจจบุัน.....................................บาท 
     เคยดํารง (1)  ตําแหนง....................................................................เมื่อ......................................................... 
                    (2)  ตําแหนง....................................................................เมื่อ........................................................ 
                    (3)  ตําแหนง....................................................................เมื่อ........................................................ 
3)  การฝกอบรม 
                หลักสูตร/สาขาที่ฝกอบรม                                 จัดทําโดย                                  
ระยะเวลา 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
 

4)  ผูรับการประเมินรบัรองวาขอมลูขางตนถูกตองเปนจรงิ 
 
 

      (ลงช่ือ)    ........................................................ผูรบัการประเมิน 
        (........................................................) 
      วันที่...........เดือน...................................พ.ศ................. 
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  ตอนท่ี  2  การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

องคประกอบท่ีใชในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

หมาย 
เหตุ 

หมวดท่ี  1  องคประกอบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 
1.1  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  (20  คะแนน) 
       ก)  พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ ความชํานาญ ความ 
รอบรูในงานทีจ่ะปฏิบัติและงานอื่นทีเ่กี่ยวของกบัตําแหนงรวมทั้งการ 
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ 
       ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเรจ็ตามที่ไดรบั 
มอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความครบถวนสมบรูณ และงานเสรจ็ 
ทันเวลา  ทั้งน้ีใหรวมถึงความสามารถในการแกปญหาเชาวปญญา และ 
ความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 
1.2  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  (20  คะแนน) 
       พิจารณาความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรบั 
มอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ การไมละเลยตองานและ 
พรอมที่จะรับผิดชอบตอผลงานทีเ่กิดข้ึน ฯลฯ 
หมวดท่ี  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
       พิจารณาจากอปุนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการ
ทํางานรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของทางราชการ ฯลฯ 
หมวดท่ี  3  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   (40 คะแนน) 
3.1  ความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
       พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลกัการ แนวทางเทคนิค  
วิธีการหรือสิ่งใหม ๆ มาใชใหเปนประโยชนในการทํางาน การปรบัปรุง 
งาน ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ และมีความคิดสรางสรรคในการ 
ทํางานยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี 
3.2  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติที่ดีตอประชาชน ระบบราชการ และงานในหนาที ่
แรงจงูใจและความกระตือรือรนในการทํางาน ความจงรักภักดีตอ 
หนวยงาน แนวความคิด ความเช่ือ และอุดมการณที่สอดคลองกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานทีร่ับผิดชอบ 
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องคประกอบท่ีใชในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

หมาย 
เหตุ 

3.3  ความเปนผูนํา 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล  การตัดสินใจ การ
วางแผน  การมอบหมายงาน การใหคําแนะนํา และการพฒันาการควบคุม
งานความใจกวาง และยอมรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่นตลอดจนมีความคิด 
ลึกซึง้กวางขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
3.4  บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
       พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแนน 
มั่นคงในอารมณ ความเช่ือมั่นในตนเอง ตลอดจนกริิยาทาทางและทวงท ี
วาจาที่เหมาะสม 
3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
       พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลทีจ่ะเขาไดกบัสถานการณ สังคม 
และสิง่แวดลอมใหม ๆ ตามความยึดหยุนและความสามารถทํางานรวมกบั 
ผูบังคับบญัชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการ 
ติดตอและประสานงานกบัผูอื่น 

8 
 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 
 
 

  

รวม 100   
 

 
 

ตอนท่ี  3  สรุปผลการประเมิน 
การประเมนิคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )     ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ  60) 
(      )     ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ  60)  ระบุเหตุผล................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
สรปุผลการประเมิน 
(      )     สมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมได เน่ืองจากผานการประเมิน 
(      )     ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมได เน่ืองจากไมผานการประเมิน 
 

                                                                 (ลงช่ือ)...............................................ผูประเมิน                                                            
(................................................) 

                                                           ตําแหนง......................................................... 
                                                            วันที่........... เดือน.............................พ.ศ............. 
 

 
 
 
 



                                                                                                             ภาคผนวก  ก. 
 
 

ชื่อตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ  6 (หัวหนาสํานักงานปลัด) 
ตําแหนงประเภท บริหาร 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง   ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนมาก    และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  พิจารณา   ศึกษา   วิเคราะห   ทําความเห็น   สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ    โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานตาง ๆ  หลายดาน  เชน   งานธุรการ  งานบุคคล   งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน  งาน
นโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว   งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  งาน
การเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมขอมูลสถิติ  
งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม   งานทํา
รายงานกาประชุมและรายงานอื่น  ๆ   งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ    งานติดตามผลงาน  เปนตน  
ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่   เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ  ตามที่ไดรับแตงต้ัง
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และในฐานะหัวหนาหนวยงานทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  
ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ รวมทั้งงานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบล
โดยเฉพาะ 

 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ  
2.ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6   หรือที่  ก.อบต.เทียบเทา   โดยปฏิบัติงานดานบริหารงานทั่วไป 

หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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 ความรูความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
โดยเฉพาะอยางย่ิงของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
5. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด 
6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
8. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
9. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
10. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
11. มีความรูทั่วไปดานการประชาสัมพันธและการทองเที่ยว 
12.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค     

 
ก.อบต.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2545 แกไขเพ่ิมเติมตามมติ ก.อบต. คร้ังที่ 9/2546 เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  2546 

คร้ังที่  1/2550  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2550  และคร้ังที่  2/2550  เมื่อวันที ่ 26  กุมภาพันธ  2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข. 



 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน 

ในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารในตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6  
(หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ   อําเภอบันนังสตา   จังหวัดยะลา  
………………………………… 

ก.  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ทดสอบภาคความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย  แผนงานระบบ  

และการบริหารของสวนราชการที่สังกัด  และอื่น ๆ  ที่จําเปนสําหรับตําแหนง   โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังน้ี 
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และฉบับที่แกไข

เพิ่มเติม 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 
5. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
6. พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
7.  พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ.  2545  และ แกไข

เพิ่มเติม 
8.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
     พ.ศ. 2548 
9.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2541 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 แกไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 

     เงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข.  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ทดสอบความรูความสามารถหรือความคิดเหน็เกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สมัครสอบ  โดยเฉพาะ  โดย

วิธีสอบขอเขียน  ตามตําแหนงดังน้ี 
1.  ตําแหนงนักบรหิารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหนาสํานักงานปลัด) 

1.1  ความรูในการบรหิารดานงานบุคคล  งานธุรการ  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  และ
ระเบียบ  กฎหมายทีเ่กี่ยวของในสายงานดานบริหารงานทั่วไป ดังน้ี 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
       พ.ศ. 2548 
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
4. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการดําเนินการทางวินัย   การใหออกจากราชการ      
5. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
6. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลและสมัภาษณ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ ตามที่กําหนด

ในแบบประเมินบุคคล  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักทางการบริหาร  
การปฏิบัติงาน  ความประพฤติ  ประสบการณ  ประวัติการรับราชการตลอดจนบุคลิกภาพทวงที  วาจา  ไหวพริบ  
เชาวปญญา  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดริเริ่มสรางสรรคและบุคลิกภาพอยางอื่น  

 
 
 

 


