
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่ง 

สายงานประเภทวิชาการในต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
                                       ------------------------------------------- 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม               
จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเป็นสายงาน
ประเภทวิชาการ  ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระดับปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง                       
42-3-01-3810-001  จ านวน  1  อัตรา   
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2557   ลงวันที่                       
6  มกราคม  2558   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 0975  ลงวันที่                  
23  กุมภาพันธ์  2560  และมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่  
1/2563  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2563  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่งจึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ๑.  ต ำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  1.1  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  จ านวน   1   อัตรา 
 เลขที่ต าแหน่ง  42-3-01-3810-001  สังกัดส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 
 2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักของต ำแหน่ง  ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร  
รำยละเอียดตำม  (เอกสำรหมำยเลข 1)    
 3. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
     3.1 เป็นพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ  1  หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  และต าแหน่งประเภททั่วไปโดยต้องมีระยะเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่า  2  ปี 
     3.2 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  (เอกสำรหมำยเลข 1)  และ 
     3.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า  15,060  บาท     
 4.  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  
ตั้งแต่วันที่   20  กุมภาพันธ์  ถึง  4  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 – 16.30  น.  (ในวันและเวลา
ราชการ)  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข  0-4302-0454  หรือข้อมูล  
ทางเว็บไซต์  www.huay-ang.go.th   และช่องทางประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล-
ห้วยแอ่ง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม     
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 5.  เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครเข้าสอบคัดเลือกด้วยตนเอง                   
พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ
ในวันสมัคร ดังนี้ 
  (1)  ใบสมัครสอบคัดเลือก  (เอกสำรหมำยเลข 2)   
  (2)  รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวไม่สวมหมวก  และไม่สวม
แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร)   จ านวน  ๓  รูป    
  (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน  1  ฉบับ 
  (4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ  
  (5)  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
  (6)  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล    จ านวน  1  ชุด 

 (7)  ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการเรียน  (Transcript  of  Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก     จ านวน  1  ชุด 

 (8)  ใบรับรองแพทย์ที่รับรองให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
           จ านวน  1  ฉบับ 

  (9)  หนังสือรับรองจากต้นสังกดัซึ่งอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก   
(เอกสำรหมำยเลข 3)          จ านวน  1  ฉบับ  

 (10)  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(เอกสำรหมำยเลข 4)         จ านวน  1  ชุด 

 (11) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้าม)ี เช่น ใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  
  เป็นต้น            จ านวน ๑  ชุด 
 ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้   ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก   หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด              
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะ
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและจะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใด ๆ 
 6.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบคัดเลือก 

 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  ในอัตรา  
400.-  บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)  ค่าธรรมเนียมในการสอบดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดหรือ
เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกแล้ว 
 7.  หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือก 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  ดังนี้ 
  7.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
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    ทดสอบความรู้  ความสามารถท่ัวไป  และความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุง
นโยบายแผนงาน  ระบบงานและการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารงานหน้าที่  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (ข้อสอบแบบปรนัย  จ านวน  100  ข้อ) ดังนี้
       (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
   (2) ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล                 
      (3) การบริหารงานการจัดระบบงาน การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
    
   (4) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
    (5) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ                
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  (6) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
     (7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  (8) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  (9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
                          (10) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546  
                          (11) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  

  7.2 ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (แบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ) ดังนี้ 

 (1) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

 (2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
 (3) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (5) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558  
 (6) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                         
         (7) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 (8) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
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 (9) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 (10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 (11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (12) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  7.3  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
         ทดสอบโดยการประเมินบุคคลด้วยวิธีการสัมภาษณ์  หรือประเมินตามเอกสารหรือ
วิธีการอ่ืน ๆ  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามแบบที่ก าหนดในแบบประเมิน  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 9. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก วัน  เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก  
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก   
วัน  เวลา  สถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่  6 มีนำคม  
๒๕63   ณ ที่ ท าการองค์การบริหารส่ วนต าบลห้ วยแอ่ง   (บอร์ดประชาสัม พันธ์ )  หรือทาง                  
เว็บไซต์  www.huay-ang.go.th   โดยจะด าเนินการสอบคัดเลือก  ในวันอังคำรที่  24  มีนำคม  2563 
 10. กรณีมีกำรทุจริต 
  ในกรณีที่พบว่ามีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริตอันท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก  ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่งทราบ
เพ่ือพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบที่เกิดการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลให้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิ์เข้าสอบอีกต่อไป 
 ๑1.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  จะประกาศผลการสอบคัดเลือกได้  โดยเรียงล าดับ
ที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ ในล าดับ            
ที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน  
ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

/ ๑2.  การข้ึน... 

http://www.huay-ang.go.th/
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 ๑2.  กำรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  จ านวน  2  เท่าของ
อัตราว่างตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1  ภายใน  
30  วัน  และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว  บัญชีส ารอง
ถือเป็นอันยกเลิก   
 ๑3.  กำรแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
   ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ ได้สอบคัดเลือกจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม        
แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่งจะด าเนินการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามล าดับที่ในประกาศขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   28  มกราคม  พ.ศ.2563 
 
 
 
 

                             
  
      (นายวิชัย  จ าปาทิ) 

                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรหมำยเลข  1   
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักของต ำแหน่ง  ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ 
และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
ประเภทวิชาการต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ   

 

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

ต ำแหน่งประเภท วิชาการ  
ชื่อสำยงำน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ระดับต ำแหน่ง ระดับปฏิบัติการ  
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกีย่วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
    1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

1.1 วางแผนด าเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

1.2 ด าเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามที่ร้องขอ 
กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเสียหายน้อย
ที่สุด  

1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันอัคคีภัย                  
และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์  

1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพื่อให้อยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส  

1.5 ส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและ
ระบบอัคคีภัย  

1.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
รุนแรง เพ่ือสรุปหาสาเหตุ และจัดท ารายงาน  

1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
ก าหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ในการด าเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ  

2. ด้ำนกำรวำงแผน  
2.1 วางแผนการด าเนินการ จัดท าแผนแม่บท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
2.2 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน

หรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
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3. ด้ำนกำรประสำนงำน  

3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. ด้ำนกำรบริกำร  
ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือ

เอกชนต่างๆ  
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
    1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
    1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
    1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จ 
          พระเจ้าอยู่หัว        ระดับ 1  
    1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1  
    1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1  
    1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  
    1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน       ระดับ 1  
    1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์   ระดับ 1  
    1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล     ระดับ 1  
    1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง     ระดับ 1  
    1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ      ระดับ 1  
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
    2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  
    2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
    2.3 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
    2.4 ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ 1  
    2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู้   ระดับ 1  
    2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ 1  

      2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
    3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
         3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
         3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
         3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
         3.1.4 การบริการเป็นเลิศ       ระดับ 1  
         3.1.5 การท างานเป็นทีม       ระดับ 1  
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    3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์   ระดับ 1  

  3.2.2 การคิดวิเคราะห์       ระดับ 1  
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย     ระดับ 1  
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1  

 
              ***************************************** 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  ลงวันท่ี  28  มกราคม  2563) 

 
ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

1. นักป้องกันและบรรเทา        
    สาธารณภัยปฏิบัติการ 

1. เป็นพนักงานส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2  และต าแหน่งประเภททั่วไป  
โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า  2  ปี  และ 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      1. ได้รับปริญญาตรีตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความ
ปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
     2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความ
ปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
     3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความ
ปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
     4. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น  15,060  บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรหมำยเลข 2 
 

    เลขประจ ำตัวสอบ   
 

เอกสำรหมำยเลข  2  ท้ำยประกำศ 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 
จากสายงานประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง   อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
 

สอบคัดเลือกต าแหน่ง................................................................................................... 
 

************************************ 
 
๑. ชื่อ - สกุล. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................   

๒. เพศ    O  ชาย   O  หญิง 
๓. วัน เดือน ปีเกิด.....................................อายุปัจจุบัน.........ปี  วันเกษียณอายุราชการ................................. 
๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.................................................................................................................................  
     เงินเดือน.............................บาท  สังกัดงาน...................................ฝ่าย....................................................   
     กอง/ส านัก...............................................เทศบาล..............................................อ าเภอ............................  
     จังหวัด................................โทรศัพท.์............................................ โทรสาร.............................................. 
 

๕. สถานที่ติดต่อ 
     ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่..........................หมู่.................. ซอย / ตรอก..............               
      ถนน......................แขวง / ต าบล..................... เขต / อ าเภอ.........................จังหวัด.............................. 
      รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศัพท.์.......................................โทรสาร........................................... 
๖. สถานภาพครอบครัว 
 O โสด  O สมรส O  อ่ืนๆ……………………………………………………………. 
 ชื่อคู่สมรส......................................สกลุ.......................................อาชีพ............................................ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร / ธิดา 
 O ไม่มีบุตร O  มีบุตร / ธิดา    จ านวน...............คน (ชาย............คน หญิง............. คน) 
  
๗. ประวัติสุขภาพ (นับถึงวันรับสมัคร) 
 

/8.ประวัติการศึกษา... 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ ความดนัโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 
เป็น                                                                                                                  

ไม่เป็น       

รูปถ่ายขนาด 
1 น้ิว 

 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือน 
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๘. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศกึษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา การได้รับทุน 

ปริญญาตรี 
     

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอื่นๆ
ที่ส าคัญ 

     

๙. ประวัติการรับราชการ 
    วันบรรจุเข้ารับราชการ.....................................................ต าแหน่ง........... ........................ระดับ...............     
    ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม....................ปี.................เดือน 
 

การด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

   
   
   

ฯลฯ   
 
๑๐.  กำรฝึกอบรม  (หลักสูตรส ำคัญฯ) 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการ

อบรม 
     
     
     
     

 

๑๑.  ดูงำน  (ที่ส ำคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
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๑๒.  กำรปฏิบัติงำนพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
    
    
    

 
๑๓.  ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ………………...........................................……………………………..………………………………… 
 คอมพิวเตอร์……………….......................................…………………..…………………………………………….… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………….…………………………………………………………….…………… 
 

๑๔.  เหรียญ/เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับ 
 ………………………………………………………………………………………………………….……….…………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
๑๕.  ประวัติผลงำนด้ำนกำรบริหำร  วิชำกำรหรืออ่ืน  ๆ  ที่ได้รับกำรยกย่อง 
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    

๑๖.  ได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ  ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมใบสมัคร รวม.......ฉบับคือ 
  (   )  รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวไม่สวมหมวก  และไม่สวม
แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร)   จ านวน  ๓  รูป    
  (   )  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   จ านวน  1  ฉบับ  
  (    )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ  
  (    )  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ  
  (    )  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล   จ านวน  1  ชุด 

 (    )  ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการเรียน  (Transcript  of  Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก    จ านวน  1  ชุด 

 (    )  ใบรับรองแพทย์ที่รับรองให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
       จ านวน  1  ฉบับ 

 (    )  หนังสือรับรองจากต้นสังกัดซึ่งอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก จ านวน  1  ฉบับ  
(    )  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง   

            จ านวน  1  ชุด 
(    ) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล เป็น

ต้น            จ านวน ๑  ชุด 
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        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หาก
ตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่
จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
 

                      ลงลายมือชื่อผู้สมัคร……………………………………………….. 
                    (........................................................….) 

                     วันที่……………เดือน…………………….…พ.ศ.………. 
 

 
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 

       ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการสมัครแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วนเนื่องจาก.............................................. 
....................................................................................... 
                     ลงชื่อ ........................................... 
                            (...........................................) 
                                 เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จ านวน……………….…….บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.........
เลขที่..........ลงวันที่.......................................................... 
 
                    ลงชื่อ ........................................... 
                           (...........................................) 
                                      ผู้รับเงิน 
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หนังสือรับรองจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล………….…………… 
อนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลสมัครสอบคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลในต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัติ 

เพื่อเปลี่ยนสำยงำนประเภททั่วไปให้ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนประเภทวิชำกำร 
 

      เขียนที่…………………………………………………….…… 
      

 ………………………………………………………….……….. 
 

                     วันที่……………..เดือน…………………………พ.ศ………………… 
 

 ข้ า พ เ จ้ า ……………………………….……………..ต า แ ห น่ ง . . น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น
ต าบล…………………อ าเภอ.................จังหวัด........................อนุญาตให้..........................................................  
ซึ่งเปน็พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง…………………………………………….…..………ระดับ………………………………... 
สังกัดส านัก/กอง………………………องค์การบริหารส่วนต าบล……………..………………อ าเภอ………………….……. 
จังหวัด……..………………….……สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง                   
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ประเภทวิชาการในต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปฏิบัติการ  และยินยอมให้โอนไป
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้หากผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 
 
 
                     (ลงชื่อ)………………………………………………. 
                          (…………………………………………………) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.....……………………… 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  4   
แบบประเมินบุคคลเพือ่พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนต าบลจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งที่สอบคัดเลือก  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสารณภัย  ระดับปฏิบัติการ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับกำรประเมิน  (ส ำหรับผู้รับกำรประเมินกรอก) 
 

1. ข้อมลูส่วนบุคคล 

1.  ชื่อ - สกุล ของผู้รับการประเมิน……………………......................................................... 

2.  ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)...........................................................ระดับ.................................................. 
     ต าแหน่งเลขท่ี............................................งาน/ฝ่าย............................................................. 
     ส านัก/กอง.............................................อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ........................................ 
     อัตราเงินเดือนปัจจุบัน.....................................................บาท  
     ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ.................................................................................................  

3.  ประวัติส่วนตัว   
     เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ........................  (อายุ……..ปี ....... เดือน) 
     อายุราชการ................ป.ี...............เดือน...............วัน 

4.  ประวัติการศึกษา 
      วุฒิการศึกษา............................................................................................................       
      สถานศึกษา......................................................................ปีการศึกษา..................................... 
 

5.  ประวัติการการถูกด าเนินการทางวินัย 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.......................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
6. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริง         
 
 
 

                      (ลงชื่อ)………………………….……………………ผู้รับการประเมิน 
                     (…………..…………..………………………) 
                  ต าแหน่ง....................................................................... 
                                               วันที่..............เดือน...................................พ.ศ.............. 
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ตอนที่ 2 กำรประเมินบุคคล  (ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด) 
 

องค์ประกอบที่ใช้พิจำรณำในกำรประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

หมำยเหตุ 

หมวด ๑  องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน  (๔๐  คะแนน)    
1.1 ควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 

          ก.  พิจารณาจากการศึกษา  ความรู้  ประสบการณ์  ความช านาญ   
ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งรวมทั้งการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ฯลฯ 

๒๐   

           ข.  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย  โดยค านึงถึงความถูกต้อง  ความครบถ้วนสมบูรณ์  และ 
งานเสร็จทันเวลา  ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา 
และความถนัดเฉพาะงาน  ฯลฯ 

   

       ๑.๒  ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
          พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ  และความมุ่งม่ันที่จะท างาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลยต่องานและ
พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น  ฯลฯ 

๒๐   

หมวด  ๒  ควำมประพฤติ   (๒๐  คะแนน) 
         พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการ
ท างาน  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของราชการ  ฯลฯ 

๒๐   

หมวด  ๓  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง (๔๐ คะแนน) 
     ๓.๑  ควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ 
             พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง 
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน 
การปรับปรุงงาน  ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างานยาก  หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี ฯลฯ 

 
๘ 

  

     ๓.๒  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
            พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน  ระบบราชการ  และงาน 
ในหน้าที่  แรงจูงใจ  และความกระตือรือร้นในการท างาน  ความจงรักภักดีต่อ
หน่วยงาน  แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย  
โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ  ฯลฯ  

8   

     ๓.๓  ควำมเป็นผู้น ำ 
          พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ 
การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การให้ค าแนะน าและการพัฒนา 
การควบคุมงาน  ความใจกว้าง  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม  ฯลฯ  

8   
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องค์ประกอบที่ใช้พิจำรณำในกำรประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

หมำยเหตุ 

3.4  บุคลิกภำพและท่วงทีวำจำ 
           พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ   
ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์   ความเชื่อมั่นในตนเอง  ตลอดจนกิริยาท่าทาง  
และท่วงทีวาจาที่เหมาะสม   ฯลฯ 

๘   

3.5  กำรปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
           พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ ์
สังคม  และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ  ความยืดหยุ่นและความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา    เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  ความสามารถในการ
ติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน  ฯลฯ 
 

๘   

รวม ๑๐๐   
 
(       )   ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60) 
(       )   ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  60) 
 
ควำมเห็นของหัวหน้ำส ำนัก/กอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                      (ลงชื่อ)………………………….……………………ผู้ประเมิน 
                      (…………..…………..………………………) 
                  ต าแหน่ง....................................................................... 
                                              วันที่..............เดือน....................................พ.ศ................ 

 
 
ความเห็นของผู้บงัคับบญัชาช้ันเหนือข้ึนไปตามล าดบั 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 
           (ลงชื่อ)………………………………………………… 

                   (……………..………..………………………) 
                                          ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล............................ 
                                           วันที่..............เดือน....................................พ.ศ............... 
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ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล............................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       
         (ลงชื่อ)………………………………………………… 

                                   (……………..………..………………………) 
                                            ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.......................... 
                          วันที่..............เดือน....................................พ.ศ................ 
 
 
 
ค ำชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
1. ผู้ประเมินได้แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน 
    1.1 ผู้ประเมิน  ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อ านวยการกอง ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
    1.2 ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    1.3 ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. องค์ประกอบใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น  3  หมวด  แต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบ
ย่อยซ่ึงแต่ละองค์ประกอบจะก าหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 
3. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ  และให้คะแนนส าหรับ 
    องค์ประกอบนั้นในช่องคะแนนที่ได้รับ  ทั้งนี้  การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นตัวเลขจ านวนเต็ม 
4. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้ว ลง
นามผู้ประเมิน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับให้ความเห็น 
5. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคล  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 
    
 
 


