
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
................................................................................. 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ  จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน       
1 ตําแหนง  1 อัตรา 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๖ และขอ ๙๑ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๔๕ (แกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบล) พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี               
19 มกราคม พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ตางสายงาน ดังนี้ 
  ๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
        ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหนง 29-3-05-3701-001 สังกัดกองชาง 
จํานวน 1 ตําแหนง  1 อัตรา  
  ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
      ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก จะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะสอบคัดเลือกในวันรับสมัคร (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ทายประกาศ) 
  ๓. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

     ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ดวยตนเองระหวาง
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563  ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานปลัด อบต. 
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันและเวลาราชการ 
(08.30 น. - 16.30 น.) หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ีโทรศัพทหมายเลข 0-3263-0755  
  ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองยื่นพรอมใบสมัคร 
      ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกฯ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับ
สมัครสอบคัดเลือก พรอมดวยหลักฐานซ่ึงผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสาร  
ทุกฉบับในวันสมัคร (สําเนาเอกสารท้ังหมดใหใชกระดาษ A 4 เทานั้น) ดังตอไปนี้ 
      ๔.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข ๑) 
      4.2  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง (ตามเอกสารหมายเลข 2) 
      ๔.3 รูปถายเครื่องแบบขาราชการหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว      
ถายครั้งเดียวไมเกิน ๑ ป จํานวน ๑ รูป 
      ๔.4 สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบ
เดียวกัน) จํานวน ๑ ฉบับ 

 
 
 

/4.5 สําเนา... 
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      ๔.5 สําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบลผูสมัครสอบคัดเลือก  จํานวน ๑ ชุด 
      ๔.6 สําเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  จํานวน ๑ ฉบับ 
      ๔.7 หนังสือยนิยอมจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดอนุญาตใหมาสมัครสอบ 
      ๔.8 ใบรับรองแพทย (รับรองไวไมเกิน 1 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ 
      4.9 หนังสือรับรองความประพฤติ จํานวน 1 ฉบับ 
      ๔.10 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  

   สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกตรวจสอบ    
และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลัง
ปรากฏวาผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 
จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในครั้งนี้   
  ๕. คาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
      ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ   
2๐๐.- บาท (เม่ือสมัครแลวคาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมคืนไมวากรณีใด ๆ) 
  ๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 
      องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก      
ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ณ องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ หรือสอบถามไดท่ีโทรศัพทหมายเลข 0-3263-0755   
  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
      หลักสตูรและวิธีการสอบคัดเลือก แบงออกเปน 3 ภาค กําหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้  

 ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
     ทดสอบภาคความรูความสามารถและความเขาใจเก่ียวกับการปกครองบังคับบัญชา การ

ควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงาน 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ัว ๆ ไปท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการเก่ียวกับการ
ปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการท่ีสังกัด และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงตาม
แนวทางท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ    
ขอละ 1 คะแนน ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนดวิชาสําหรับใชในการสอบคัดเลือกแลวจะประกาศ
ใหทราบตอไป (รายละเอียดตามหลักสูตรแนบทายประกาศ) 
      ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

        ทดสอบความรูความสามารถในทางท่ีจะใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะตามท่ี
ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบอัตนัย จํานวน 3 ขอ ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ กําหนดวิชาสําหรับใชในการสอบคัดเลือกแลวจะประกาศใหทราบตอไป (รายละเอียดตาม
หลักสูตรแนบทายประกาศ) 
      ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
          ทดสอบโดยประเมินบุคคลดวยวิธีสัมภาษณ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืนๆ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตางๆ โดยมีแบบแสดงรายการการใหคะแนนใหชัดเจนในดาน
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานความประพฤติ และดานคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
หรือดานอ่ืนเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

 
 

/๘. กําหนดวัน ………. 
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  ๘. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
      องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณจะดําเนินการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังนี้ 
 

วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 
วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 
เวลา 09.00– 12.00 น. 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
(ภาค ข) 

หองประชุมอําเภอปราณบุรี 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 
เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) หองประชุมสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

  

            9. ระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือก 
      9.1 การสอบวิชาความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และวิชาความรูความสามารถท่ีใช
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ใหผูเขาสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบนี้ ดังนี้ 
    1) แตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
    2) ผูเขาสอบคัดเลือกจะตองเตรียมปากกาสีน้ําเงินหรือดํา น้ํายาลบคําผิด และยางลบ 
มาเพ่ือใชในการทําขอสอบ 
    3) ตองนําบัตรประจําตวัพนักงานสวนตําบลและบัตรประจําตวัสอบ ไปในวันสอบคัดเลือก
เพ่ือแสดงตน หากไมมีบัตรดังกลาว กรรมการหรือเจาหนาท่ีประจําหองสอบจะพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบก็ได 
    4) ผูเขาสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนกําหนดเวลาเขาหองสอบในแตละวิชา อยางนอย 
30 นาที และจะเขาหองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับคําสั่งหรือประกาศจากเจาหนาท่ีคุมหองสอบใหเขาสอบได ใหผูเขา
สอบเขาหองสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบไดไมเกิน 15 นาที หากมาชากวากําหนดใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา
หองสอบวาจะอนุญาตใหเขาหองสอบไดหรือไม แตท้ังนี้ ตองไมเกิน 30 นาที นับแตเวลาเริ่มสอบ หากผูเขา
สอบคัดเลือกท่ีไปถึงหองสอบหลังจากท่ีไดเริ่มสอบวิชาใดไปแลว 30 นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบในวิชานั้น 
    5) หามมิใหผูเขาสอบคัดเลือกออกจากหองสอบกอน 45 นาที นับแตเริ่มใหทําขอสอบ  
    6) ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบตามท่ีกําหนด ผูใดนั่งสอบผิดท่ี
ในวิชาใดจะไมไดรับการตรวจใหคะแนนสําหรับวิชานั้น 
    7) หามผูเขาสอบนําหนังสือ ตํารา เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารอ่ืนใดเขา
ไปในหองสอบ 
   8) หามนําเครื่องคํานวณ เขาไปในหองสอบ เวนแตในรายวิชาท่ีคณะกรรมการออก
ขอสอบกําหนดใหนําเขาหองสอบได และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบแลว 
    9) เม่ืออยูในหองสอบ ตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก      
และจะออกจากหองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีประจําหองสอบแลวเทานั้น 
    10) ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ 
    11) ใหกรอกขอความในกระดาษคําตอบใหครบถวน เขียนเลขประจําตัวสอบ และ
ชื่อ-นามสกุล เฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น 
    12) เม่ือจะสงกระดาษคําตอบ ใหตรวจดูใหแนนอนอีกครั้งหนึ่ง หากสงสัยประการใดให
สอบถามกรรมการหรือเจาหนาท่ีประจําหองสอบ 
   13) เม่ือจะสงกระดาษคําตอบกอนหมดเวลาใหยกมือข้ึน เพ่ือใหกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีประจําหองสอบทราบ หามลุกจากท่ีนั่งไปสงกระดาษคําตอบดวยตนเอง 

/14) หามนํา...….... 
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    14) หามนําขอสอบหรือกระดาษคําตอบออกจากหองสอบเปนอันขาด 
   15) เม่ือออกจากหองสอบแลวตองไมติดตอหรือกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูท่ี
ยังสอบอยู และผูเขาสอบตองรักษาความสงบเม่ืออยูในหองสอบและบริเวณสถานท่ีสอบ 
    16) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ีประจํา
หองสอบโดยเครงครัด ผูใดฝาฝนระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งไมใหตรวจคําตอบเฉพาะวชิาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาได 
       9.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 
            ผูสมัครสอบตองเขาสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไปและภาคความรูความสามารถท่ี
ใชเฉพาะตําแหนงกอน จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
   ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีสอบนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไมไดรับอนุญาต
ใหเขาสอบและคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาได 
            10. ขอหามสําหรับพระภิกษุและสามเณร 
        พนักงานสวนตําบลท่ีอยูในระหวางการลาอุปสมบท ไมมีสิทธิสมัครสอบและเขาสอบตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ท. ดวนมาก ท่ี มท 311/ว 5626 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2524 เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 
            11. เกณฑการตัดสิน 
        การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละ
ภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค ท้ังนี้ 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป ภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ภาคความเหมาะสมกับตําแหนงในคราวเดียวกัน หรือดําเนินการสอบภาค
ความรูความสามารถท่ัวไป ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผูไดคะแนนตามเกณฑ
สอบในภาคอ่ืนตอไปก็ได  
           ๑2. กรณีการทุจริต 
        ในกรณีท่ีปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม
ในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานใหองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ          
เพ่ือพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการ
ทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณใหยกเลิกการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับ
การทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 
            ๑3. การประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
        องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงลําดับท่ี
จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันให
ผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผูอยู
ในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยู
ในลําดับท่ีสูงกวา 
          ๑4. การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได  
        องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณจะประกาศข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
จํานวน  2 เทา ของอัตราวางตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และเม่ือไดมีการบรรจุแตงตั้งผูสอบคัดเลือก
ไดตามจํานวนอัตราวางท่ีจะแตงตั้งแลวบัญชีสํารองใหยกเลิก  

/๑5. การแตงตั้ง…... 
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  ๑5. การแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได  
        องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ จะเรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือกไดภายใน 30 วัน 
นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี และรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือพิจารณา
แตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงท่ีวาง โดยผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุแตงตั้งเม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
   
   ประกาศ   ณ   วันท่ี  8  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
         
     (ลงชื่อ)................................................. 

                       (นายพนอ   เดชวัน) 
                      นายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

การกําหนดวิชาท่ีใชสําหรับการสอบ 
เพ่ือใหการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนไปตามหลักสูตรท่ี อบต.กําหนด จึงเห็นควรกําหนดวิชาสําหรับ

ใชในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ดังนี้  
(1) รายละเอียดเนื้อหาวิชาท่ีใชสําหรับการสอบคัดเลือก (ภาค ก. ) 

     (ใชสําหรับการสอบทุกตําแหนง) 
1) สถานการณปจจุบันทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริหารของไทย และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
2)  ความรูเก่ียวกับหลักการบริหารงานสมัยใหม  
3)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
4)  พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  
5)  พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
6)  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
7)  พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  
8)  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
9)  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
10)  ประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
11)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12) พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
13) พ.ร.ก.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
14) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
15) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
16) ประกาศ ก.อบต. จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน     

การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 
(๒) รายละเอียดเนื้อหาวิชาท่ีใชสําหรับการสอบคัดเลือก (ภาค ข. ) 
    ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏบัิติการ 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
2) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔3 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
3) กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

พ.ศ. ๒๕๔๘  
4) ความรูเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาในสวนท่ีเก่ียวของกับกฎหมายวาดวยผังเมือง  
5) ความรูดานวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร  
6) ความรูในการออกแบบและคํานวณโครงสรางไมและโครงสรางวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธาและ

การทดสอบ 
7) ความรูในการวิเคราะหโครงสราง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
8) ความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในงานวิศวกรรม  
9) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม   
10) ความรูท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของตําแหนงท่ีสมัครสอบ 



 
 

 
คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ลงวันท่ี 8  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
      

ตําแหนง คุณสมบัติ 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 

1. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง     
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ ก.อบต.และ 

 2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 
หรือสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 และตําแหนงประเภทท่ัวไป โดยตองมี
ระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 2 ป  
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

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

ตําแหนงประเภท    วิชาการ  
ช่ือสายงาน     วิศวกรรมโยธา  
ช่ือตําแหนงในสายงาน    วิศวกรโยธา  
ระดับตําแหนง     ระดับปฏิบัติการ  
หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมโยธา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

๑.๑ สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห วิจัย ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ควบคุม   
งานกอสราง งานบํารุง งานบูรณะซอมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับ 
วิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหเปนไปตามหลักวิชาการ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๑.๒ รวบรวมขอมูล วิ เคราะห  เสนอปรับปรุงงาน และสรุปขอมูลเ ก่ียวกับงาน 
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือใหงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดีตรวจสอบ แบบแปลน โครงสราง สภาพการใช 
งานของอาคารหรือโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

๑.๓ สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสรางทางวิศวกรรมโยธา
ตางๆ เชน อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เปนตน เพ่ือใหไดแผนผังโครงการ และโครงสรางท่ีถูกตอง 
เหมาะสม และสอดคลองตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 

๑.๔ คํานวณโครงสรางทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดทําราคากลาง เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิด 
ประโยชนอยางสูงสุด 

๑.๕ ศึกษา สํารวจ จัดทําเอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของดานวิศวกรรมโยธา 
รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดาน 
วิศวกรรมโยธาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๑.๖ วิเคราะห ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ท่ีใชใน
งานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหไดวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ท่ีใชในงานวิศวกรรมโยธาท่ีมีคุณภาพ และ
เปนไปตามมาตรฐาน และขอกําหนดตามสัญญา 

๑.๗ ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ท่ีเก่ียวของกับ
วิศวกรรมโยธา และโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๘ ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ท่ีใชในงานดานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน 
เพ่ือใหมีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 

๑.๙ ตรวจสอบสัญญากอสราง บํารุง บูรณะซอมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึง
การแกไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหงานมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนด 

๑.๑๐ ใหความรูดานวิศวกรรมโยธาแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

๑.๑๑ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

/2. ดานการ...... 
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2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานดานวิศวกรรมโยธาตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวาง 
แผนการทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิศวกรรม 
โยธาเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว 

๓. ดานการประสานงาน 
๓.๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
๓.๒ ประสานงานดานวิศวกรรมโยธากับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการ 

ดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบรื่น 
3.3 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี 

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. ดานการบริการ 

๔.๑ ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานวิศวกรรม โยธา
และโครงสรางพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ท่ัวไป 
เพ่ือใหไดขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน รวมท้ังการมีสวนรวม 

๔.๒ จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ         
ท่ีเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และ 
ใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    (เอกสารหมายเลข 1) 

 

 

 

 
 
 
 

    ตําแหนงท่ีสมัคร                                                         ลําดับท่ีสมัคร   
 

ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตางสายงาน  
ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนง................................................................... 

ขององคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรขีันธ 

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

๑.    ช่ือ      สกุล      

๒.    เพศ   ชาย         หญิง 

๓.    วัน  เดือน  ปเกิด   อายุปจจุบัน ป  วันเกษียณอายุราชการ    

๔.    ปจจุบันดํารงตาํแหนง      ระดับ    

  เงินเดือน   บาท งาน   ฝาย     

  กอง     องคการบริหารสวนตําบล     

อําเภอ           จังหวัด       

  โทรศัพท   โทรสาร   e-mail      

๕.    ขอสมัครเขารับการสอบคัดเลือกในตําแหนง        

๖.    สถานท่ีติดตอ 

 ท่ีอยูปจจุบันสามารถตดิตอไดสะดวก 

 บานเลขท่ี   ซอย/ตรอก   ถนน     

 แขวง/ตําบล   เขต/อําเภอ   จังหวัด    

 รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร     

 e-mail            

๗.    สถานภาพครอบครัว 

    โสด    สมรส   อ่ืนๆ 

 ช่ือคูสมรส   สกุล   อาชีพ     

 ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 

    ไมมีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จํานวน  คน  (ชาย  คน  หญิง  คน) 
        

       ๘.  ประวัติสุขภาพ  (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกใหไมเกิน  1  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เปนโรคเหลาน้ีหรือไม 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เปน       

ไมเปน       

 
 

 

ตดิรปูถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ ว 
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      ๙.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเรจ็การศึกษา การไดรับทุน 

ปริญญาตร ี
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอ่ืนๆ   
 

     

 

       ๑๐.  ประวัติการรับราชการ 
   วันบรรจุเขารับราชการ   ตําแหนง    ระดับ   
   ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม   ป  เดือน 
 

การดํารงตําแหนงพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ช่ือตําแหนง ประเภทตําแหนง ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง 

    
    
    
    
    
    

 

      ๑๑.  การฝกอบรม  (หลักสูตรสําคญั) 
 

หลักสตูรท่ีอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     
     
     

 

      ๑๒.  ดูงาน  (ท่ีสําคัญ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 
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      ๑๓.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผลสําเร็จ 

    
    
    
    
    
    

 

๑๔.  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
       ภาษา            
       คอมพิวเตอร            
       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)           

๑๕.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ 
                    
                    
                    
                    

๑๖.  คณุลักษณะสวนบุคคลอ่ืนๆ  ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน  และเก่ียวของกับงาน 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

๑7.  ไดแนบหลักฐานตางๆ ซึ่งไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัครดังน้ี 
 (     )  ใบสมัครสอบคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข ๑) 
 (     )  แบบประเมนิบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง (ตามเอกสารหมายเลข 2) 
  (     )  รูปถายเครือ่งแบบขาราชการหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว  ถายครั้งเดียวไมเกิน ๑ ป 
           จํานวน ๑ รูป 
  (     )  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน) จํานวน ๑ ฉบับ 
 (     )  สําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบลผูสมัครสอบคดัเลือก  จํานวน ๑ ชุด 
 (     )  สําเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนง  จํานวน ๑ ฉบับ 
 (     )  หนังสือยินยอมจากนายกองคการบริหารสวนตาํบลตนสังกัดอนุญาตใหมาสมัครสอบ 
 (     )  ใบรับรองแพทย (รับรองไวไมเกิน 1 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ 
 (     )  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน การเปลีย่นช่ือตัว  ช่ือสกุล  
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                ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมคัรมาพรอมดวยแลว และขอรับรองวา      
      ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครเขารับการคดัเลือก  ในตําแหนง      
       และขอรับรองวาขอมูลท่ีใหไวในใบสมัครน้ีถูกตองครบถวนทุกประการ 

 
                                                                                        

ลงลายมือช่ือผูสมัคร     

                         (    ) 

     วัน เดือน   พ.ศ.    
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(เฉพาะเจาหนาท่ี) 

การตรวจสอบของเจาหนาท่ี 

        

 

(      )  ไดรับเอกสารการสมัครครบถวน 

(      )  ไดรับเอกสารการสมัครไมครบถวน 

คือ                                                                    .     

                                                                       .    

                                                                       .    

 

 

ลงลายมือช่ือ                                    เจาหนาท่ีรับ
สมัคร 

                (                                  ) 

                   /                           /             .  

 

ไดตรวจสอบหลักฐานตางๆ ท่ีผูสมคัรไดนํามายื่นแลว 

(      )  หลักฐานถูกตองและมีคณุสมบัตติามประกาศฯ 

(      )  ขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก                               .  

                                                                       .    

                                                                       .    

                                                                       .    

                                                                                                                                                                                                                      

 

ลงลายมือช่ือ                                 ผูตรวจสอบ
หลักฐาน 

                (                               ) 

                   /                           /             .  

                      

 

เฉพาะเจาหนาท่ีผูรับเงินคาสมัคร 
 

(      )  ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ  จํานวน 200 บาท ไวเรยีบรอยแลว 
            ตามใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี                     เลขท่ี                    . 

                                          วันท่ี             เดือน                                พ.ศ.                 

 
 
 

                                          ลงลายมือช่ือ                                    เจาหนาท่ีรับสมัคร 

                                                          (                                  ) 

                                                             /                           /             .  
 
 
   

 

 

 

 

 



                    (เอกสารหมายเลข 2) 

 
แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ในการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ตําแหนง........................................................................... 

ชื่อผูรับการประเมิน    ตําแหนง    ระดับ   
องคการบริหารสวนตําบล   อําเภอ   จังหวัด     

 
ตอนท่ี  1  ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับการประเมิน  (สําหรับผูรับการประเมินกรอก) 
 
1.  ชื่อและนามสกุลของผูรับการประเมิน ................................................................................................. 
 

2.  วฒุิการศึกษา..........................สาขาวิชา................................ระดับการศึกษา....................................... 
     สถานศึกษา..........................................................................จบการศึกษาเม่ือป พ.ศ. .......................... 
 

3.  เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ............ตําแหนง....……………………....... 
 

4.  ไดปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงานหรืองาน 
     อ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา  1  ป  ดังนี้ (เฉพาะสายผูบริหาร) 
     4.1.................................................................................................รวม..................ป..................เดือน 
     4.2.................................................................................................รวม..................ป..................เดือน 
     4.3.................................................................................................รวม..................ป..................เดือน 
 

5.  ปจจุบันดํารงตําแหนง..........................................................ระดับ..............ข้ัน.............................บาท 
     กอง.......................................................เม่ือวันท่ี..............เดือน................................พ.ศ. ................... 
 

6.  ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย  (ถามี) 
     ............................................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................................. 
 

7.  ผูรับการประเมินรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองเปนจริง 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผูรับการประเมิน 

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

                              ตําแหนง....................................................... 

                       วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ. ..................... 
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องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

หมวด ๑ องคประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน) 
๑.๑  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ 
ความชํานาญ ความรอบรูในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
กับตําแหนง รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ 
               ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให
สําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตองครบถวน 
สมบูรณ และงานเสร็จทันเวลา ท้ังนี้ใหรวมถึงความสามารถในการ
แกปญหา เชาวนปญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

๑.๒  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความ

มุงม่ันท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ และเปนผลดีแกทาง
ราชการ  การไมละเลยตองานและพรอมท่ีจะรับผิดชอบตอผลของ
งานท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ 
หมวด ๒ ความประพฤติ  (๒๐ คะแนน) 
                พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ
ประวัติการทํางาน รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัตติาม
นโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ 
หมวดท่ี ๓ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
(๔๐ คะแนน) 
              ๓.๑ ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
                    พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม 
หลักการ แนวทาง เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหมๆ มาใชใหเปน
ประโยชนในการทํางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการ
แกปญหาตางๆ และมีความคิดสรางสรรคในการทํางานยาก หรือ
งานใหมใหสําเร็จ เปนผลดี ฯลฯ 
               ๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
                     พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีตอประชาชน ระบบ
ราชการ และงานในหนาท่ี แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการ
ทํางาน ความจงรักภักดีตอหนวยงาน แนวความคิดความเชื่อ และ
อุดมการณ ท่ีสอดคลองกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานท่ี
รับผิดชอบ 
 
 

 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

๒๐ 
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องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

               ๓.๓ ความเปนผูนํา 
                     พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ
ไกล การตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน ความใจ
กวาง และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ตลอดจนมีความคิด
ลึกซ้ึง กวางขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
               ๓.๔ บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
                      พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ความหนักแนนม่ังคงในอารมณ ความเชื่อม่ันในตนเอง 
ตลอดจนกิริยาทาทาง และทวงทีวาจา ท่ีเหมาะสม ฯลฯ 
               ๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
                     พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลท่ีจะเขา
ไดกับสถานการณ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมๆความยืดหยุนและ
ความสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอประสานงานกับผูอ่ืน 

๘ 
 
 
 
 

๘ 
 
 

 
๘ 

  

รวม ๑๐๐   
 
ความเห็นของหัวหนาสํานัก/กอง/สวน 

(      )  ผานการประเมิน (ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60) 
(      )  ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนไมถึงรอยละ 60) 
  (ระบุเหตุผล)          
            
            
             
 
 
 
 
                         (ลงชื่อ)     ผูประเมิน 

                                                                      (     ) 

                                                             ตําแหนง       

       วันท่ี   เดือน        พ.ศ.   
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ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ 

(      )  สมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมไดเนื่องจากผานการประเมิน 
(      )  ไมสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมไดเนื่องจากไมผานการประเมิน 
 
 
 
                         (ลงชื่อ)      

                                                                       (     ) 

                                                             ตําแหนง      

          วันท่ี   เดือน        พ.ศ.   
 
 

ความเห็นของผูบริหารทองถ่ิน 

(      )  ควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมได 
(      )  ไมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหม 
  (ระบุเหตุผล)          
            
            
             
 
 
 
             (ลงชื่อ)       

                                                                       (     ) 

                                                             ตําแหนง      

          วันท่ี   เดือน        พ.ศ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงตางสายงาน ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนง...................................... 

 
          เขียนท่ี  องคการบริหารสวนตําบล               .      

วันท่ี      เดือน                    พ.ศ. ........... 

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

  ขาพเจา                                ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล                     . 
อําเภอ                      จังหวัด                           ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของ                             . 
ตําแหนง                                     ยินยอมให                            สมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   
ขององคการบริหารสวนตําบล                   อําเภอ                จังหวัด                         หากไดรับการ
คัดเลือก  ขาพเจายินยอมใหโอน/ยาย ไปดํารงตําแหนงดังกลาวได 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไวเปนหลักฐาน 
 
 

     (ลงชื่อ) 
                  (                                     ) 

                นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


