ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหาร
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน
………………………………………………………………………………….
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์
รับสมัคร สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้บริหาร ต่างสายงาน
จานวน ๒ ตาแหน่ง ๒ อัตรา
อาศัยอานาจตามความนัย ข้อ ๔ และข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดสุโขทัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่
1๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง ผู้บริหารต่างสายงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
เลขที่ตาแหน่ง 65-3-06-๒๑๐๔-001 จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา) ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
เลขทีต่ าแหน่ง 65-3-08-2107-001 จานวน ๑ อัตรา
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นพนักงานส่วนตาบลและคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกท้ายประกาศนี้ ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ก)
3. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัค(ภาคผนวก
ร
ข) พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการสมัครตาม ประกาศของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่กาหนด ด้วยตนเองได้ที่
สานักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน
2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
0-5568-5196 ต่อ 11
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อม
เอกสารและ หลักฐาน ในการสมัครสอบคัดเลือก ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ใน
เอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
/ 4.๑ ใบสมัครสอบ...

-24.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ (ภาคผนวก ข) จานวน ๑ ชุด
4.2 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน 3 รูป
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบลของผู้สมัครสอบคัดเลือก จานวน 1 ชุด
4.5 สาเนาวุฒิการศึกษา เพื่อแสดงคุณวุฒิซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบ
คัดเลือก จานวน 1 ชุด
4.6 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาคผนวก ค)
จานวน ๑ ชุด
4.7 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือกฯ (ภาคผนวก ง) จานวน ๑ ชุด
4.8 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน จานวน 1 ฉบับ
4.9 เอกสารของต้นสังกัดที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี เช่น คาสั่งมอบหมายงาน ฯลฯ
๔.๑๐ ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และผลการปฏิบัติราชการที่ผลสัมฤทธิ์แสดงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ความยาวไม่เกิด ๕ หน้ากระดาษ A๔ จานวน ๘ ชุด ในวันสมัคร ณ
สานักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
๔.๑๑ หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี)
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ตาแหน่งละ
๔๐๐.- บาท (-สี่ร้อยบาทถ้วน-) เมื่อสมัครสอบคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กาหนดคะแนนรวม ๒00 คะแนน แยกรายละเอียด
ดังนี้
6.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ภาคผนวก จ)
6.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่างๆ ตามที่กาหนดในแบบประเมิน
(ภาคผนวก ค) และนาเสนอวิสัยทัศน์ (ส่งพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ในวันรับสมัครฯ) เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่ ก.อบต. กาหนด โดยจะนาผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาพิจารณาประกอบโดยการ
สอบสัมภาษณ์

/๗. เงื่อนไข...

-๓–
7. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาจไม่รับสมัครสอบคัดเลือก และ
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่
๒๔ พฤศจิกายน 255๙ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย หรือ
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5568-5196 ต่อ ๑๑
๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
๙.๑ กาหนดสอบข้อเขียน ภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย
๙.๒ กาหนดสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ในวันเสาร์ที่ ๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย
๑๐. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องแต่ง กายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ใน
วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และให้นาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบลและบัตรประจาตัวสอบไปแสดงตัว
ในวันสอบคัดเลือกด้วย
๑๑. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุและสามเณร
พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการลาอุปสมบทไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบตาม
หนังสือสานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2524
๑๒. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบคะแนนในแต่
ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
1๓. กรณีที่มีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
อันอาจทาให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก รายงานให้องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านไร่ทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิก
การสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ไร่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้
ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
/๑๔. ประกาศผล...

-๔–
1๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก
ในวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย โดย
เรียงลาดับที่ จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
1๕. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ สอบคัดเลือกได้ จานวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
1๖. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย จากบัญชีผลการสอบคัดเลือกฯ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุโขทัยแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 255๙

(นายไพรัช เทียนบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่

(ภาคผนวก ก)
เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
………………………..………………….…………………

๑. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตาแหน่งประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับตาแหน่ง ระดับต้น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝุาย ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการ
วางแผน การบริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ ความชานาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. กาหนดและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเปูาหมายแนวทางด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อวางแผนและจัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 ร่วมวางแผนและกาหนดนโยบายสาธารณสุขและสิงแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อควบคุมดูแลให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดีและปราศจากโรคระบาดต่างๆ
1.5 ร่วมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางกาหนดและพัฒนามาตรฐาน
และกลวิธีการดาเนินงานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภายใต้ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.6 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ
หน่วยงานในภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
/๑.๗ วางแผนการ...
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1.7 วางแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ การเฝูา
ระวัง การปูองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ การควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน และประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับปัญหาด้านสาธารณสุขท้องถิ่น
1.8 ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใสและเกิดผล
สัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเทศชาติ
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ
ให้บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลายๆ ด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค
การสุขศึกษา การสุขาภิบาล เป็นต้น เพื่ออานวยการให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีอนามัย และได้รับบริการที่
รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการตรวจ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่กาหนดไว้
ควบคุมดูแลการสุขาภิบาลหรือการเฝูาระวังโรคเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค และให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี
2.8 ตอบปัญหา ชี้แจงและดาเนินการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย เช่นเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและอานวยการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่
กาหนดไว้
2.10 กาหนดนโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ
ดาเนินงานในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานและใช้ในการดาเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอ
แนวทางและกาหนดการพัฒนามาตรฐานงานและวิธีการดาเนินงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
/๒.๑๑ จัดระบบ...

-32.11 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ
ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทาการปรับปรุงแก้ไข
2.12 อานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงาน
และงบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้
มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กรให้มีความเหมาะสม
และมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกาหนดหรือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือ
เกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
อย่างยั่งยืน
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของส่วนราชการ
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
4.3 ควบคุม กากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบ
เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และบรรลุ
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดาเนินการ
และใช้จ่ายร่วมกัน
4.5 ร่วมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณ
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข
มูลฐาน เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย
อนามัย การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

/๑.๒ ได้รับปริญญา...
-๔1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข
มูลฐาน เทคนิคการแพทย์ วิทยศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัย
การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข
มูลฐาน เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย
อนามัย การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
ข้อ 1
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข หรืองานที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 2
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 2
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 2
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ ระดับ 2
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2
1.9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1
1.10. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA),ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ ระดับ 1
1.11. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2

/๒.๕ ทักษะใน...
-๕2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง 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 การทางานเป็นทีม ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา ระดับ 1
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 1
3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก ระดับ 2
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 2
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2
3.3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 2
3.3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ ๒

/๒. ตาแหน่ง...

-๖๒. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา
ตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น
ระดับตาแหน่ง ระดับต้น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก
หรือในฐานะหัวหน้าฝุาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐ
กาหนดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อนาไปกาหนดนโยบายด้าน
การศึกษาของหน่วยงานต่อไป
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออานวยการให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถดาเนินงานได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพื้นที่
/๒.๕ ริเริ่ม พัฒนา...

-๗2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพื้นที่
2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัดตามเปูาหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้
2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกกาลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดีของประชาชนในพื้นที่
2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและนาเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและ
ระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2.10 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ราชการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้
เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
/๑.๒ ได้รับปริญญาโท...

-๘1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ตาม
ข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ระดับ 2
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 2
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 1
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 2
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมพื้นที่ ระดับ 1
1.8. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1
1.9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2
1.10. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง 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
/๓.๑.๕ การทางาน...

-๙3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา ระดับ 1
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 1
3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก ระดับ 2
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 2
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2
3.3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 2
3.3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 2
********************************************************************************

(ภาคผนวก ข)
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตาบลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
รูปถ่ายขนาด
...................................................................................................
1 x 1.5 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือน)

เลขประจาตัวสอบ.......................

ด้วย ข้าพเจ้าฯ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหาร
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน ในตาแหน่ง...................................................................................
องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้ามาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................... ...
๒. วัน เดือน ปีเกิด...................................................................................อายุปัจจุบัน......................................ปี
๓. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง................................................ระดับ..........................อัตราเงินเดือนขั้น....................บาท
คุณวุฒิการศึกษา.......................................................สังกัด.................................................................................
อาเภอ......................................................................จังหวัด................................................................................
๔. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบและตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกฯ คือ
ได้รับปริญญา.............................................. สาขา/วิชาเอก..................................................... โดยได้รับอนุมัติ
จากสถาบันการศึกษาชื่อ.........................................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............
(ภายในวันปิดรับสมัคร)
๕. เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่....................เดือน...........................................................พ.ศ. .......................
๖. เริ่มรับราชการสังกัดส่วนราชการนี้ เมื่อวันที่...............เดือน.........................................พ.ศ. ............................
๗. ตาแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนดารงตาแหน่งปัจจุบัน..................................................................................................
เมื่อวันที่..............................เดือน.............................................................................พ.ศ. ...................................
๘. ประวัติการดารงตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี
รวมระยะเวลาการดารง
ระดับ
ชื่อตาแหน่ง
สังกัด
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตาแหน่ง

/๙. สถานที่ติดต่อ...

-๒–
๙. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................ตาบล...................................
อาเภอ ............................................ จังหวัด .............................................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์ (บ้าน).......................................โทรสาร .....................................มือถือ...............................................
๑๐. สถานภาพครอบครัว
 โสด
 สมรส
 อื่น ๆ ...................................................................................
ชื่อคู่สมรส .......................................สกุล ............................................ อาชีพ ..................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
 ไม่มีบุตร/ธิดา  บุตร/ธิดา จานวน............คน (ชาย...........คน หญิง...........คน)
๑๑. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่
ข้อเท็จจริง
โรคเรื้อน
วัณโรคฯ
เท้าช้าง
ยาเสพติดฯ
เป็น
ไม่เป็น

พิษสุราเรื้อรัง

๑๒. ได้แนบหลักฐานต่างๆ มาพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(........) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว ( ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๓ รูป
(........) สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
(........) สาเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล จานวน ๑ ชุด
(........) สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ชุด
(........) แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง จานวน ๑ ชุด
(........) หนังสือรับรองของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด
(........) ใบรับรองแพทย์
(........) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………..
ให้รับรองเอกสารที่เป็นสาเนาทุกฉบับว่า “ขอรับรองสาเนาถูกต้อง ถ่ายจากต้นฉบับจริง ”
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านไร่
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทุกประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความ หรือให้
ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มี
สิทธิได้รับการสอบคัดเลือกฯในครั้งนี้
(ลงชื่อ)..................................................... ผู้สมัครสอบ
(.....................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................
วันที่..........เดือน....................................พ.ศ. ……………..

-๓–
สาหรับเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจหลักฐานของผู้สมัครแล้ว มีดังนี้
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครจาก
 รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๓ รูป
นาย/นาง/นางสาว......................................................แล้ว
 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ จานวน ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
 สาเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล จานวน ๑ ชุด
จึงออกใบเสร็จรับเงินเลขที่................เล่มที.่ .............
 สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ชุด
ไว้เป็นหลักฐาน
 แบบประเมินบุคคล จานวน ๑ ชุด
 หนังสือรับรองจากนายก อบต. อนุญาตให้สมัครสอบ
คัดเลือก จานวน ๑ ฉบับ
 หลักฐานอื่นๆ.........................................................
ถูกต้องครบถ้วน
(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(............................................)
ตาแหน่ง....................................................................

(ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
(...............................................)
ตาแหน่ง............................................................

ภาคผนวก ค
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหาร
เพื่อแต่งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ตาแหน่งที่สมัคร ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ชื่อ.....................................................................ตาแหน่ง............................................................... ระดับ.............
สังกัด.................................................................................อาเภอ...............................จังหวัด...............................
องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาในการประเมิน
หมวด ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์
ความชานาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย
ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคานึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์
และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา
เชาว์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่น
ที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ
การไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น
ฯลฯ
หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรม และประวัติ
การทางาน รวมทั้งคุณธรรม และจริยธรรมการปฏิบัติตามนโยบายและ
แบบแผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวด ๓ คุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (๔๐ คะแนน)
๓.๑ ความคิดริเริมสร้างสรรค์
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ
แนวทาง เทคนิควิธีการ หรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ทางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางานยากหรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี
ฯลฯ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ

หมายเหตุ

๒๐

๒๐

๒๐

๘

/๓.๒ ทัศนคติ...

-๒องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาในการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
๘
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการ
และงานในหน้าที่ แรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการทางาน
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์
ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ
๓.๓ ความเป็นผู้นา
๘
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล
ติดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงาน การให้คาแนะนาและการ
พัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง กว้างขวาง รอบคอบและยุติธรรม
ฯลฯ
๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
๘
พิจาณาจากจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง
ตลอดจนกิริยา ท่าทาง และท่วงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ
๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
๘
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ
สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ความยืดหยุ่น และ
ความสามารถทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อ และประสานงานกับผู้อื่น
รวม
๑๐๐
สรุปผลการประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
ตาแหน่ง......................................................

/ความเห็น......

-๓ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑. ผู้ประเมินได้แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ผู้ประเมิน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชา
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลาดับ ได้แก่ ปลัด หรือรองปลัด อบต. นายก อบต.
๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น ๓ หมวด แต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบย่อย
ซึง่ แต่ละองค์ประกอบจะกาหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม
๓. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ และคะแนนสาหรับองค์ประกอบนั้นๆ
ในช่องคะแนนที่ได้รับ ทั้งนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจานวนเต็ม
๔. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้วลงนาม
ผู้ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลาดับให้ความเห็น
๕. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

-4แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหาร
เพื่อแต่งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ตาแหน่งที่สมัคร ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ชื่อ.....................................................................ตาแหน่ง............................................................... ระดับ.............
สังกัด.................................................................................อาเภอ...............................จังหวัด...............................
องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาในการประเมิน
หมวด ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์
ความชานาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย
ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคานึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์
และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา
เชาว์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่น
ที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ
การไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น
ฯลฯ
หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรม และประวัติ
การทางาน รวมทั้งคุณธรรม และจริยธรรมการปฏิบัติตามนโยบายและ
แบบแผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวด ๓ คุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (๔๐ คะแนน)
๓.๑ ความคิดริเริมสร้างสรรค์
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ
แนวทาง เทคนิควิธีการ หรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ทางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางานยากหรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี
ฯลฯ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ

หมายเหตุ

๒๐

๒๐

๒๐

๘

/๓.๒ ทัศนคติ...

-๕องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาในการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
๘
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการ
และงานในหน้าที่ แรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการทางาน
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์
ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ
๓.๓ ความเป็นผู้นา
๘
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล
ติดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงาน การให้คาแนะนาและการ
พัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง กว้างขวาง รอบคอบและยุติธรรม
ฯลฯ
๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
๘
พิจาณาจากจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง
ตลอดจนกิริยา ท่าทาง และท่วงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ
๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
๘
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ
สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ความยืดหยุ่น และ
ความสามารถทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อ และประสานงานกับผู้อื่น
รวม
๑๐๐
สรุปผลการประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
ตาแหน่ง......................................................

/ความเห็น......

-๖ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๖. ผู้ประเมินได้แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ผู้ประเมิน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชา
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลาดับ ได้แก่ ปลัด หรือรองปลัด อบต. นายก อบต.
๗. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น ๓ หมวด แต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบย่อย
ซึง่ แต่ละองค์ประกอบจะกาหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม
๘. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ และคะแนนสาหรับองค์ประกอบนั้นๆ
ในช่องคะแนนที่ได้รับ ทั้งนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจานวนเต็ม
๙. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้วลงนาม
ผู้ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลาดับให้ความเห็น
๑๐. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
อนุญาตให้พนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหารสอบคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน
ในตาแหน่ง.............................................................................................
เขียนที.่ ............................................................
วันที่............... เดือน...............................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า..................................................... ตาแหน่ง..............................................ระดับ....
...........
สังกัด.........................................................................อาเภอ...................................จังหวัด........................................
เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว.................................................... ........................
ซึ่งเป็น พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง ........................................... ........ระดับ....... ...อัตราเงินเดือน...................บาท
สังกัด.......................................................อาเภอ........................ ....…..…..จังหวัด ...............................................
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านไร่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตาบล ตาแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ตาแหน่ง...........................................ได้

(ลงชื่อ).................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง.................................................

ภาคผนวก จ
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหาร
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหาร
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 255๙)
………………………..………………….…………………

1. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)

ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง โดยทดสอบวิธีสอบข้อเขียน
ข้อเขียนอัตนัย จานวน ๖ ข้อ เลือกทา ๔ ข้อ ๑๐๐ คะแนน โดยทดสอบความรู้ดังต่อไปนี้
๑. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๔. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๕. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๖. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๘. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๙. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
๒.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)

ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง โดยทดสอบวิธีสอบข้อเขียน
ข้อเขียนอัตนัย จานวน ๖ ข้อ เลือกทา ๔ ข้อ ๑๐๐ คะแนน โดยทดสอบความรู้ดังต่อไปนี้
๑. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๔. ความรู้ในวิชาการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
๖. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๗. ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
๘. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนและแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน
๙. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
๑๐. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
๑๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
๑๒. หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖
/๓. ภาคความเหมาะสม...

-๒3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ใช้สอบทุกตาแหน่ง
ให้ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยพิจารณาจากความรอบรู้ แนวความคิด และความคิดเห็น
ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ความรอบรู้ในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อกับ
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก
ประสบการณ์ในการทางาน ความรอบรู้ในการบริหาร
หลักการบริหาร บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา และปฏิภาณไหวพริบ และจะต้องนาผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา
มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย

