
 

 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนง 

สายงานประเภทวิชาการ 
***************** 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดําเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานสวนตําบลสายงานประเภทท่ัวไปใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ  

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 86 และขอ 91 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2545 และแกไขเพ่ิมเติม (พ.ศ.2558) ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  2558  และขอ 10 วรรคสอง 
แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 
29 มีนาคม 2560 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว25 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
ประกอบหนังสือสํานักงาน  ก.อบต. ท่ี มท.0809.2/1196 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2560 เร่ือง หารือการสอบ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภทท่ัวไปใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภทท่ัวไปใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการขององคการ
บริหารสวนตําบลส่ีขีด ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.  ตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือก    
  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  สังกัดสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด        
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขท่ีตําแหนง  21-3-01-3801-001  จํานวน  1  อัตรา 

 2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตองเปนพนักงานสวนตําบลและเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไว   
ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบทายประกาศน้ี ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก  (เอกสารหมายเลข 1) 

 3.  เอกสารและหลักฐานที่ตองย่ืนในวันสมัคร 
  ผูสมัครตองย่ืนใบสมัครสอบคัดเลือก ตอเจาหนาท่ีรับสมัครสอบคัดเลือกพรอมหลักฐาน ซ่ึงผูสมัคร
สอบคัดเลือกไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปน้ี 

3.1   ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด (เอกสารหมายเลข 2) 
3.2   สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (ท้ังดานหนาและดานหลัง) จํานวน 1 ฉบับ 
3.3   สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล จํานวน  1  ชุด 

  3.4  หนังสือยินยอมจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดอนุญาตใหสมัครเขารับการสอบ
คัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3 ) จํานวน  1  ชุด 

3.5 สําเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบคัดเลือก     
จํานวน 1  ชุด 

3.6 รูปถายหนาตรง สวมเคร่ืองแบบขาราชการปกติขาว (ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา) ขนาด 1  
น้ิว จํานวน 3 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) โดยเขียนช่ือตัว – สกุล หลังรูปถายดวยตัวเอง 
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3.7  ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)            

กําหนด   (ออกไมเกิน 1 เดือน) ดังน้ี 
(ก)  โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจของสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 

3.8   แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง จํานวน 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 4) 
3.9  สําเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ(ถามี) เชน ใบทะเบียนสมรส ใบสําเนาการเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล 

  4. การสมัครสอบคัดเลือก และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือกย่ืนใบสมัครดวยตนเอง พรอมหนังสือรับรองจากนายก
องคการบริหารสวนตําบลท่ีตนสังกัดอยู ซ่ึงอนุญาตใหมาสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพรอมเอกสารตางๆ ท่ีตองใช 
ในการสมัครตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนดดวยตนเองไดท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตวันที่  19 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม  2563 ในวันและเวลาราชการ 
และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได ท่ีโทรศัพทหมายเละ0-7580-9351และเว็บไซต www.sikhit.go.th 
โดยผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวา ถูกตองครบถวนตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีรับสมัครน้ัน  หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไมมีสิทธิไดรับการแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงใด  ๆ

  5.  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
  ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกในวันย่ืนสมัครสอบคัดเลือก  
คนละ  200  บาท (- สองรอยบาทถวน- ) 

  6.  เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกแบงออกเปน  3  ภาค โดยมีคะแนนรวม 300  คะแนน 
ประกอบดวย (เอกสารหมายเลข 5) 
  6.1  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
      ทดสอบความรูความสามารถท่ีตองการตามแนวท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง   
โดยวิธีการสอบขอเขียน (แบบปรนัย) (ขอบเขตเน้ือหาวิชา ตามเอกสารหมายเลข 5 ทายประกาศ) 
  6.2  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)   คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
      ทดสอบความรูความสามารถในทางท่ีจะใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน (แบบปรนัย) (ขอบเขตเน้ือหาวิชา ตามเอกสารหมายเลข 5 ทาย
ประกาศ) 
  6.3  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค.)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

  ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยพิจารณาจากความรอบรู  แนวความคิดและความ 
คิดเห็น  ความประพฤติและดานคุณลักษณะอ่ืนๆ ดวยวิธีการสัมภาษณ  (ขอบเขตการสัมภาษณ ตามเอกสาร
หมายเลข 5 ทายประกาศ) 
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 7.  เกณฑการตัดสิน 
  การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมตํ่ากวา
รอยละ 60 และประกาศรายช่ือผูสอบผานภาค ก และ ข จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาค ค. และถือเอาคะแนนรวม  
เพ่ือเรียงลําดับผูสอบไดคะแนนสูงสุดไปหาผูไดคะแนนตํ่าสุด  

 8.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก 
  องคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง(ภาค ข) ในวันอังคาร ที่  12 มีนาคม 2563  
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต  www.sikhit.go.th 
หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-7580-9351  ในวันและเวลาทําการ 
  ท้ังน้ี  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือก ตรวจสอบภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติ 
ไมตรงตามท่ีกําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ จะตัดสิทธิผูน้ันมิใหเขารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไมใหผานการ
สอบคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูไดรับการสอบคัดเลือก และหากพบวาเปนการเจตนาหรือ
จงใจทุจริตจะรายงานผูบังคับบัญชาตนสังกัดเพ่ือพิจารณาใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูน้ันตอไป 

 9.  วัน  เวลา  และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก 
  9.1 กําหนดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ในวันจันทรที่ 30 มีนาคม  2563    
เวลา 09.00–11.00 น.  ณ  หองประชุมรักษทองถ่ิน ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  9.2 กําหนดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ในวันจันทร ที่  30 มีนาคม 
2563 เวลา 13.00–15.00 น.  ณ  หองประชุมรักษทองถ่ิน ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  9.3 กําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ในวันศุกรที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 
09.30 น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุมรักษทองถ่ิน ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 10.  การแตงกาย 
  ผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกจะตองแตงเคร่ืองแบบสีกากีคอพับแขนยาว โดยใหนําบัตรประจําตัว
เจาหนาท่ีของรัฐและบัตรประจําตัวผูสมัครสอบไปแสดงในวันสอบคัดเลือกดวย 

 11.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
     11.1 องคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด จะประกาศรายช่ือผูผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป  
(ภาค ก) และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ในวันพุธที่  1  เมษายน  2553  ณ  ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต www.sikhit.go.th  
หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-7580-9351  ในวันและเวลาทําการ 
    11.2 องคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด จะประกาศรายช่ือผูสอบคัดเลือกได ในวันพุธที่ 8 เมษายน 
2563 ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต 
www.sikhit.go.th หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-7580-9351  ในวันและเวลาทําการ 

 12.  การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
  12.1 การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเรียงลําดับจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  
ในกรณีท่ีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับ   
ท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ
ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน        
ใหผู ท่ีไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถท่ัวไปเทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

/12.2 องคการ.... 
              



 
                                                                   -4- 
 
  12.2  องคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด จะประกาศข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก จํานวน 2 เทา
ของอัตราวางตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยองคการบริหารสวนตําบลส่ีขีดจะเรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือก
ไดลําดับท่ี 1 ภายใน 30 วัน และเม่ือไดมีการบรรจุแตงต้ังผูสอบคัดเลือกไดตามจํานวนอัตราวางท่ีจะแตงต้ังแลว 
บัญชีสํารองเปนอันยกเลิก 

 13. ในกรณีมีการทุจริต 
   ในกรณีท่ีพบวามีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตอันทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการสอบ
คัดเลือก ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานใหองคการบริหารสวนตําบลส่ีขีดทราบเพ่ือพิจารณาวาจะสมควร
ยกเลิกการสอบคัดเลือกคร้ังน้ีท้ังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบท่ีเกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแต
จะเห็นสมควร ถาหากองคการบริหารสวนตําบลส่ีขีดใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคน้ันใหม สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีก
ตอไป 
  กรณีหนวยงานการสอบคัดเลือกทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต ใหประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ      
มีอํานาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกคร้ังน้ัน 

 14.  การแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได 
   องคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด จะแตงต้ังผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกได
ตามลําดับท่ีไดข้ึนบัญชีไวโดยผูท่ีอยูในลําดับตนจะไดรับการแตงต้ังกอนผูท่ีอยูในลําดับถัดไป ท้ังน้ีตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

               ประกาศ   ณ  วันท่ี   27   มกราคม  พ.ศ.2563  
 

 
 (นายสําคัญ    ศรีสุข) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด 
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เอกสารหมายเลข ๑ 
 

เงื่อนไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
(ทายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนง 

สายงานประเภทวิชาการ ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
สายงานประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่  27  มกราคม 2563 

 
ตําแหนง คุณสมบัติ 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 
 

1. พนักงานสวนตําบล ซ่ึงดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะ
แตงต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานเร่ิมตนจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มตนจาก
ระดับ 2 และตําแหนงประเภทท่ัวไป โดยตองมีระยะเวลารวมกันไม
นอยกวา 2 ป 
3. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางท่ี ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. รับรอง 
4. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง  
รัฐประศาสนศาสตร พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. กําหนด 
5. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 
 ในสาขาวิชาหรือทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง  
รัฐประศาสนศาสตร พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. กําหนด 
6. ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาอัตราเงินเดือนท่ีใชในการบรรจุและ
แตงต้ังบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ในประเภทวิชาการประเภท
ปฏิบัติการ (15,060 บาท) 
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เอกสารหมายเลข ๒ 

เลขประจําตัวสอบ................. 
 

ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภททั่วไป 
ใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ 

ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   
องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

 
๑.  ชื่อ  ……………….......................…………….………….……..สกุล……………………….............…………………………….. 
 
๒.  เพศ ชาย     หญิง 
 
๓.  วัน เดือน ปเกิด……………......……………อายุปจจุบัน………….ป  วันเกษียณอายุราชการ…….............………… 
 
๔. ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………....................….………………………….……………………ระดับ……………………. 

เงินเดือน…………………………..…บาทงาน………......................…..………………………....……..……………... 
กอง/ฝาย…………………………….......…………สวน/สํานัก......................................................................…… 
อบต.……………………..........…………..อําเภอ……………................………จังหวัด………............….………………. 
โทรศัพท……………................….…. โทรสาร……......………….…… e-mail  …………………...................……… 

 
๕.  สถานที่ติดตอ 
 ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 
 บานเลขท่ี………...……….หมูท่ี..................ซอย/ตรอก………….….....……………ถนน…………………………….… 
 แขวง/ตําบล………….................……..เขต/อําเภอ…………….......……………จังหวัด………………........…………. 
 รหัสไปรษณีย………….................…..โทรศัพท…………………………........…..โทรสาร…….........…………………. 
 
๖.  สถานภาพครอบครัว 
 โสด สมรส อ่ืน ๆ 

ช่ือคูสมรส………................................…………..สกุล………….......…..………….อาชีพ………………..…………….. 
ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
ไมมีบุตร/ธิดา มีบุตร/ธิดา  จํานวน…......…….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดรูปถาย 
ขนาด ๑ น้ิว 
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๗.  ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกไวไมเกิน  ๑ เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรคเหลานี้
หรือไม 

โรคเรื้อน วัณโรคฯ โรคเทาชาง ยาเสพติดฯ พิษสุราเรื้อรงั อื่นๆ 

เปน       
ไมเปน       

 
๘. วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (ระบุวุฒิที่ไดรับทุกวุฒิ) 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

การไดรับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษา 
ระดับอ่ืน  ๆ 

     

 
๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเขารับราชการ………..........................…….…….ตําแหนง……………...………………..……….
ระดับ………………………………ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม……….............….ป……........…...เดือน 

การดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ 
ที ่ ชื่อตําแหนง ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง 
๑.    
๒.    
3.    
4.    
5.    
 
๑๐.  การฝกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานที่จัด สถานที่อบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
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๑๑.  ดูงาน  (ที่สําคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหวางวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    

 
๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    
    

 
๑๓.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
 ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………......………………..………………………………… 
 คอมพิวเตอร………………………………………………………………………………....………………………………….…… 
 อ่ืน  ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………….………………………………………………….…………… 
 
๑๔.  ไดแนบหลักฐานตางๆ ที่แนบมาพรอมใบสมัคร     
   สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ     จํานวน...................ฉบับ 
   สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล    จํานวน...................ชุด 

  หนังสือยินยอมจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด อนุญาตใหสอบคัดเลือก  จํานวน...................ชุด 
    สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาผลการศึกษา    จํานวน....................ชุด 

  ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน...................ฉบับ 
  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง  จํานวน...................ชุด 

   สําเนาหลักฐานอ่ืน .ๆ.................................................................  จํานวน...................ฉบับ 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัครน้ีถูกตองครบถวนทุกประการ  หากตรวจสอบพบวาขาพเจา
ปดบังขอความหรือใหขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ให
ถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการสอบคัดเลือกในคร้ังน้ี 
 
 

 ลงลายมือช่ือผูสมัคร…………………………………….....…………… 
              (………………………….……………………..…….) 

               ตําแหนง.............................................................. 
      วันท่ี...............เดือน................................พ.ศ.๒๕๖3 
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คณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

หลักฐาน คุณสมบัติ 
 
(  )  ครบถวน 
(  )  ไมครบถวน........................................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 
 

 
(  )  ครบถวน 
(  )  ไมครบถวน........................................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 (ลงช่ือ)                              ประธานกรรมการ 
        (.........................................) 

  
(ลงช่ือ)                                ประธานกรรมการ 
        (......................................... ) 
 

 
(ลงช่ือ)                                       กรรมการ 
        (...........................................) 

 
(ลงช่ือ)                                    กรรมการ 
          (.......................................... ) 

 
(ลงช่ือ)                                      กรรมการ 
       (.............................................) 

 
(ลงช่ือ)                                    เลขานุการ 
         (............................................) 
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บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
สายงานประเภทท่ัวไปใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ 

           ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
เลขประจําตัวสอบ.................... 
ช่ือ (     ) นาย…………………………… 
     (     ) นาง…………………………… 
     (     ) นางสาว………………………. 
นามสกุล…………………………….……….   
   …………………………..                   ………………………..    
(………………….......……….)            (………….......……………..) 
ลายมือช่ือผูสมัครสอบ                  เจาหนาท่ีออกบัตร 
………./…………../………                  ………./………../….... 

บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
สายงานประเภทท่ัวไปใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ 

             ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
เลขประจําตัว……….………. 

                              ช่ือ (     ) นาย………………………… 
                                  (     ) นาง………………………… 
                                  (     ) นางสาว……………………. 
                            นามสกุล…………………………….…………. 
 …………………………..                      ………………………..    
(………………........………….)           (………….........……………..) 
     เจาหนาท่ีออกบัตร                  ลายมือช่ือผูสมัครสอบ  
 ………./…………../………                   ………./………../….... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปถาย 

ขนาด  1  น้ิว 

หรือ  3*4  ซม. 

รูปถาย 

ขนาด  1  น้ิว 

หรือ  3*4  ซม. 
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เอกสารหมายเลข ๓ 
 

หนังสือยินยอมของผูบังคับบัญชา 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลเขารับการสอบคดัเลือกพนกังานสวนตาํบลสายงานประเภทท่ัวไป  

ใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 

                                                                          เขียนท่ี...................................................... 
ตําบล.........................อําเภอ..................... 

                       จังหวัด...................................................... 
 

 วันท่ี .........  เดือน ........................... พ.ศ. .......... 
เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 
  ขาพเจา .................................................... ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล.................  
อําเภอ...........................................จังหวัด.................................ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลราย 
...............................................ตําแหนง..............................................ยินยอมให.............................................................
สมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภทท่ัวไปใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภทท่ัวไปให
ดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ ลงวันท่ี  27 มกราคม 2563  หากไดรับการคัดเลือก ขาพเจายินยอมให
โอน/ยาย ไปดํารงตําแหนงดังกลาวได 
 
  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับน้ีไวเปนหลักฐาน 
 
 
 

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

           ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล............................ 
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เอกสารหมายเลข  4 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
ในการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ 

 ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก) 
 
1. ช่ือ และนามสกุล  ของผูรับการประเมิน..................................................................................................... 
 
2. วุฒิการศึกษา.............................สาขาวิชา...........................ระดับการศึกษา............................................... 
สถานศึกษา...............................................................จบการศึกษาเม่ือป พ.ศ. ................................................ 
 
3. เร่ิมรับราชการคร้ังแรก เม่ือวันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ............................................... 
    ตําแหนง..................................................................................................................................................... 
 
4. ไดปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตางสายงานหรือ   
    งานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลว  ไมนอยกวา 1 ป ดังน้ี  
    4.1 .......................................................................รวม....................ป......................เดือน 
    4.2........................................................................รวม....................ป......................เดือน 
    4.3........................................................................รวม....................ป......................เดือน 
 
5. ปจจุบันดํารงตําแหนง............................................................ข้ัน..................................บาท 
    สวน/สํานัก............................เม่ือวันท่ี.................เดือน..................................พ.ศ. ................................... 
 
6. ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย( ถามี)................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
7. ผูรับการประเมินรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองเปนจริง 
 
 

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

ตําแหนง.............................................................. 
วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ. ................. 
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ตอนที่ 2 การประเมินบุคคล  (ผูบังคับบัญชาตนสังกัด) 
องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ หมายเหตุ 

หมวด ๑ องคประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)    
๑.๑  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก. พิจารณาจากการศึกษาความรูประสบการณความชํานาญ

ความรอบรูในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับตําแหนงรวมท้ัง

การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานใหสําเร็จ

ตามท่ีไดรับมอบหมายโดยคํานึงถึงความถูกตองความครบถวนสมบูรณ

และงานเสร็จทันเวลา ท้ังน้ีใหรวมถึงความสามารถในการแกปญหาเชาว

ปญญาและความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

 

๒๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒  ความรับผิดชอบตอหนาที ่
พิจารณาจากความต้ังใจความเต็มใจและความมุงม่ันท่ีจะทํางานท่ี

ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการไมละเลยตองาน
และพรอมท่ีจะรับผิดชอบตอผลของงานท่ีเกิดข้ึนฯลฯ 

๒๐  
 
 
 

 
 
 
 

หมวด ๒ ความประพฤต ิ (๒๐ คะแนน) 
       พิจารณาจากอุปนิสัยการรักษาวินัยพฤติกรรมและประวัติการ
ทํางานรวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติตามนโยบายและแบบ
แผนของราชการ ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 

 

หมวด ๓ คุณลักษณะอ่ืนๆที่จําเปนสําหรับตําแหนง  (๔๐ คะแนน)    

๓.๑  ความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเร่ิมหาหลักการแนวทาง

เทคนิควิธีการหรือส่ิงใหมๆมาใชใหเปนประโยชนในการทํางานการ
ปรับปรุงงานความสามารถในการแกปญหาตางๆและมีความคิด
สรางสรรคในการทํางานยากหรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี ฯลฯ 

๓.๒  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีตอประชาชนระบบราชการและงานใน

หนาท่ีแรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทํางานความจงรักภักดีตอ
หนวยงานแนวความคิดความเช่ือและอุดมการณท่ีสอดคลองกับนโยบาย
โครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ 

 

๘ 
 
 
 
 

 
๘ 
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ตอนที่ 2 การประเมินบุคคล  (ผูบังคับบัญชาตนสังกัด) ตอ 

องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ไดรับ 
หมาย
เหตุ 

๓.๓  ความเปนผูนํา 
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล การตัดสินใจการ

วางแผนงานการมอบหมายงานการใหคําแนะนําและการพัฒนาการควบคุม
งานความใจกวางและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนตลอดจนมีความคิด
ลึกซ้ึงกวางขวางรอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ 

 

๘   

๓.๔  บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนัก

แนนม่ันคงในอารมณ ความเช่ือม่ันในตนเองตลอดจนกิริยาทาทางและ
ทวงทีวาจาท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

 

๘   

๓.๕  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลท่ีจะเขาไดกับสถานการณ

สังคมและส่ิงแวดลอมใหมๆ ความยืดหยุนและความสามารถทํางานรวมกับ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา  ความสามารถในการ
ติดตอและประสานงานกับผูอ่ืน ฯลฯ 

 

๘   

รวม ๑๐๐   
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ตอนที่ 3  สรุปความเห็นในการประเมิน( สําหรับผูบังคับบัญชาเปนผูกรอก) 
 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(         )  ผานการประเมิน         (ไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ 60) 
(         )  ไมผานการประเมิน      (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60 ) 
ระบุเหตุผล.................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
 
                                                   (ลงช่ือ) …………………………………………………ผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาช้ันตน) 
                                                           (..................................................) 
                                                ตําแหนง............................................................. 
                                        วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ............................... 
 
 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(     ) เห็นดวยกับการประเมิน 
(     ) ไมเห็นดวยกับการประเมินเพราะ            
ระบุเหตุผล..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   (ลงช่ือ) ………………………………………………………….. 
                                                             (....................................................) 
                                                  ตําแหนง.................................................................... 
                                            วันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ. ................. 
 
 
ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(     ) เห็นดวยกับการประเมิน 
(     ) ไมเห็นดวยกับการประเมินเพราะ 
ระบุเหตุผล..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
                                                   (ลงช่ือ) …………………………………………………………….. 
                                                               (......................................................) 
                                                     ตําแหนง.................................................................. 
                                                  วันท่ี................เดือน..................................พ.ศ. .............. 
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คําชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
๑. ผูประเมิน  ไดแก  ผูบังคับบัญชาช้ันตนของผูรับการประเมิน  ดังน้ี 

๑.๑ ผูประเมิน  ไดแก  หัวหนากอง/หัวหนาฝาย  ท่ีเปนผูบังคับบัญชาของผูสมัคร 
๑.๒ ผูบังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไปตามลําดับ ไดแก  ปลัดหรือรองปลัด อบต.  นายก อบต. 
 

      ๒. องคประกอบท่ีใชในการพิจารณาประเมินแบงออกเปน  ๓ หมวด  แตละหมวดจะแยกเปน 
          องคประกอบยอยซ่ึงแตละองคประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไวในชองคะแนนเต็ม 
 
      ๓.  ใหผูประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผูรับสมัครประเมินในแตละองคประกอบและใหคะแนน 
          สําหรับองคประกอบน้ัน  ๆในชองคะแนนท่ีไดรับ ท้ังน้ีการกรอกตัวเลขคะแนนจะตองเปนเลขจํานวนเต็ม 
 
      ๔. เม่ือใหคะแนนทุกองคประกอบแลว  ใหรวมคะแนนท่ีไดรับท้ังหมดในชองรวมของแบบประเมิน 
          แลวลงนามผูประเมิน  เสนอใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับใหความเห็น 
 
      ๕. ผูท่ีสอบคัดเลือกไดตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ 
          ตําแหนงไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐      
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เอกสารหมายเลข 5 

 
ขอบเขตเนื้อหาวิชาในการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนง 

สายงานประเภทวิชาการ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 

ก. ความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

    ทดสอบความรูความสามารถท่ีตองการตามแนวท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยวิธีการ
สอบขอเขียน (แบบปรนัย) 

๑.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2552  

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 

3.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2549 

4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 

5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙ และ ท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2557 

6. พระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 
7. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
9. ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน  ดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
10. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 

ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

   ทดสอบความรูความสามารถในทางท่ีจะใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน (แบบปรนัย) 

1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
2. พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๗  
3. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  

  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 

7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘  
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8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
   9. ความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  

10. ความรูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
11. ความรูเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เชน หลักการพัฒนาชุมชน หลักการ 

สงเสริมการมีสวนรวม ขอมูลชุมชน วิธีการและกระบวน การพัฒนาชุมชน การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
ผูนําชุมชน การจัดการความรูและภูมิปญญาทองถ่ินในดานตาง  ๆการวางแผน โครงการ และติดตามประเมินผล
เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในดานตาง  ๆเปนตน  

12 .ความรูท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของตําแหนงท่ีสมัครสอบ 
 โดยใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการออกขอสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)  

แบบปรนัย ท่ีมีตัวเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ พรอมคําเฉลย ใสซองพรอมแผนดิสก ผนึกซองปดแถบกาว 
พรอมเซ็นช่ือกํากับ สงใหประธานกรรมการจัดพิมพขอสอบ เก็บรักษาขอสอบฯ เพ่ือออกเปนขอสอบ รวมท้ัง
ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน) 

   ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยพิจารณาจากความรอบรู  แนวความคิดและความ 
คิดเห็น  ความประพฤติและดานคุณลักษณะอ่ืน  ๆดวยวิธีการสัมภาษณ   

๑. ความรอบรูในตําแหนงที่จะแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
       พิจารณาจากความรูเก่ียวกับกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบล 
รวมท้ังความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

๒. วิสัยทัศน  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
       พิจารณาจากวิสัยทัศนในดานตาง  ๆเชน วิสัยทัศนในการทํางาน วิสัยทัศนในตําแหนงหนาท่ี 

๓. ปฏิภาณไหวพริบ  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
       พิจารณาจากความสามารถในการแกไขปญหาในดานตาง  ๆปญหาเฉพาะหนา รวมถึง
ความสามารถในการประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของ 

๔. บุคลิกภาพ  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
    พิจารณาจากบุคลิกภาพ และสุขภาพรางกายและจิตใจดี 
๕. การพูดในที่ชุมชน  (คะแนนเต็ม  20 คะแนน) 
    พิจารณาจากการนําเสนอการปฏิบัติงานตามหัวขอท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
 

 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 


