
                                                                                                                                             
                                        
 

 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลสองพีน่อ้ง 
เรื่อง  การรบัสมัครสอบคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้พนกังานส่วนตําบลใหด้าํรงตาํแหน่งตา่งสายงาน  

จากสายงานทีเ่ริ่มต้นจากสายงานประเภททั่วไป  เปน็สายงานทีเ่ริ่มตน้จากสายงานประเภทวิชาการ 
ในตําแหน่ง นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยปฏบิตักิาร 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  อําเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี     จะดําเนินการ
สอบคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน  จากสายงานที่เร่ิมต้นจากสายงานประเภท
ทั่วไปเป็นสายงานท่ีเร่ิมต้นจากสายงานประเภทวิชาการ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  54(3)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันที่  24  
ตุลาคม  2545  (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  ประกอบกับข้อ  91    แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดเพชรบุรี  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕57  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้
ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ดังน้ี 

  1. ชื่อตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ 
 ๑.๑ ตําแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ   เลขที่ตําแหน่ง  38-3-01-3810-001             

สังกัด สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  อําเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน  ๑  อัตรา 

  2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ 
  2.1 เป็นพนักงานส่วนตําบลดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 
หรือสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ  2  และตําแหน่งประเภทท่ัวไป  โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือ   
ไม่ตํ่ากว่าระดับ  3  ของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ1  หรือระดับ  2) 
  2.2 ได้รับปริญญาตรีหรือคณุวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง   เคมี 
กฎหมาย  รัฐศาสตร์  รฐัประศาสนศาสตร์   วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   สิ่งแวดล้อม   สถาปัตยกรรม  ก่อสร้าง  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   วิศวกรรมความปลอดภัย 
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท.  หรือ ก.อบต.  กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งน้ีได้  

23 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน    ในสาขาวิชาหรือทางเคมี  
กฎหมาย รัฐศาสตร์  รฐัประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรม  โยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  สถาปัตยกรรม   ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิศวกรรมความ ปลอดภัย 
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งน้ีได้  
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2.4 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เคมี  

กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  สถาปัตยกรรม  ก่อสร้าง  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิศวกรรมความปลอดภัย  
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

2.5 ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่า  15,060.-  บาท 
2.6 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งที่ต้องการสมัคร 

ในตําแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ   ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) 
กําหนด  แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคดัเลือกฯ (ผนวก ก.) 
  3. การรบัสมัครสอบคดัเลือก และสถานทีร่บัสมัครสอบคดัเลือก 

         การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องย่ืนใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและ
เอกสารต่างๆ   ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ   กําหนดด้วยตนเอง   ณ   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ต้ังแต่วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ในวันและ
เวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  032-787455-6  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวัน
สุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศน้ี 
   4.เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ได้รับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับใน
วันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
   4.๑ ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว         
จํานวน ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน โดยเขียนช่ือ ตัว ช่ือสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง ตาม เอกสารหมายเลข ๑ 
แนบท้ายประกาศน้ี  
   4.๒ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ 
                      4.๓ สําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบลของผู้สมัครสอบคดัเลือก  พร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า จํานวน  ๑  ชุด 
   4.๔ สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตําบล) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนา     
(ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
   4.๕  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.อบต. กําหนด อย่างละ ๑ ฉบับ 
   4.๖ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศน้ี และอนุญาตให้
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตาม เอกสารหมายเลข ๒  แนบท้ายประกาศน้ี 
   4.๗ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งตาม เอกสารหมายเลข ๓ 
แนบท้ายประกาศน้ี 
   4.๘ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)              อย่างละ 1 ฉบับ 
   ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ     หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใด  มีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง คณะกรรมการสอบคัดเลือก
ฯจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธ์ิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่
สอบคัดเลือกได้  
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   5.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
            ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๒๐๐ บาท             
(-สองร้อยบาทถ้วน-) ในวันที่สมัคร  เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
   6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
       องค์การบริหารส่วนตําบลสองพ่ีน้อง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก และ
หมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก  ภายในวันที่             
๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  อําเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 
       ทั้งน้ี หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามที่กําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการจะตัดสิทธ์ิผู้น้ันมิให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณา
ไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการสอบคัดเลือก  
    7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ตามภาคผนวก ข) 
    8. การประกาศวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก 
    คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลสองพ่ีน้อง  กําหนด โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกตาม ข้อ 7  
    9. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   ผู้สอบคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์ได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
    10. การแต่งกาย 
    ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเคร่ืองแบบสีกากีคอพับ และให้นําบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย 
        11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพ่ีน้อง จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ภายใน 5 วัน หลังจาก
ดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดย
จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบ
ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งต้ังให้ตํารงตําแหน่งใน
ต่างสายงาน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน  ให้
ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

   ๑2. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้องประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านสอบคัดเลือกจํานวน 2 เท่า ของอัตราว่าง
ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มี
การบรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งต้ังแล้ว บัญชีสํารองให้ยกเลิก 
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       13.การแต่งตั้งผู้ได้รับการสอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพ่ีน้อง จะดําเนินการแต่งต้ังผู้ที่สอบคัดเลือกได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) เท่าน้ัน  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
(นายผล     เอกบุตร) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ลําดับที่สมัคร................ 

 
ใบสมัครเข้ารบัการสอบคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานส่วนตําบลใหด้าํรงตาํแหน่งตา่งสายงาน  

ของสายงานทีเ่ริ่มต้นจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานทีเ่ริ่มตน้จากสายงานประเภทวิชาการ   
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีน่้อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบรุ ี

ในตําแหน่ง นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยปฏบิตักิาร 
 

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

๑. ชื่อ.........................................................นามสกุล..................................................... 
๒. เพศ   ชาย   หญิง 
๓. วัน เดือน ปเีกดิ................................................อายุปัจจุบนั...........ปี วันเกษียณอายุราชการ............................ 
๔. ปัจจุบนัดํารงตาํแหนง่............................................................................................ระดบั................................... 

เงินเดือน...................................................บาท งาน........................................................................................... 
กอง/ส่วน/สํานัก...........................................................................สังกัด............................................................. 
อําเภอ................................................................. จังหวัด................................................................................... 
โทรศัพท์......................................โทรสาร......................................E-mail........................................................ 

๕. สถานทีต่ดิต่อ (ที่อยู่ปัจจุบนัสามารถตดิต่อได้สะดวก) 
บ้านเลขท่ี...........................หมู่ที่..........................ถนน......................................ตําบล....................................... 
อําเภอ.................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์................................................... 
โทรศัพท์......................................โทรสาร......................................E-mail........................................................ 

๖. สถานภาพครอบครัว 
 โสด      สมรส   อ่ืนๆ.......................................................................................................... 
ช่ือคู่สมรส...............................................นามสกุล............................................อาชีพ....................................... 
 ไม่มีบุตร/ธิดา    มีบุตร/ธิดา จํานวน..........................คน (ชาย............คน หญิง...........คน) 

๗. ประวัตสิุขภาพ (พร้อมใบรบัรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เกิน ๑ เดือน นบัถึงวันรบัสมัคร) 

เป็นโรคเหลา่นีห้รือไม่ โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อ 

วัณโรคในระยะ
อันตราย 

โรคเท้าช้าง 
โรคติดยาเสพ
ติดให้โทษ 

โรคพิษสุรา
เรื้อรัง อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

๘. วุฒกิารศกึษาทีต่รงตามคณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง (ระบุวุฒทิี่ได้รบัทกุวุฒิ) 
วุฒกิารศกึษา 

ระดบัการศกึษา สาขา สถาบนั ประเทศ ปทีีส่าํเร็จ
การศกึษา 

การได้รบัทนุ 

ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอ่ืน ๆ  
ที่สําคัญ 

     

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

เอกสารหมายเลข ๑ 
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๙. ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ....................................................ตําแหน่ง..........................................ระดับ.................. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการ รวม..............................ปี..............................เดือน 

การดาํรงตาํแหน่งในสายงานต่างๆ 
ชื่อตาํแหน่ง ประเภทตาํแหน่ง ช่วงเวลาทีด่าํรงตาํแหนง่ รวมเวลาดํารงตําแหน่ง 

    
    
    
    
    
    

๑๐. การฝึกอบรม (หลกัสตูรสําคญั) 
หลกัสตูรทีอ่บรม 

ชื่อหลกัสตูร/การ
อบรมอ่ืนๆ 

หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทกุการอบรม 

     
     
     
     
     

๑๑. ดูงาน (ทีส่ําคญั) 
การดงูาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที ่ ทนุการดูงาน 
    
    
    
    

๑๒. การปฏบิตัิงานพเิศษ 
การปฏบิตังิานพเิศษ 

เรื่อง สถานทีป่ฏบิตังิาน ระยะเวลาปฏบิตังิาน ผลสําเร็จ 
    
    

๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
ภาษา................................................................................................................................................................ 
คอมพิวเตอร์.................................................................................................................................................... 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................ 
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๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสรยิาภรณท์ีไ่ด้รบั 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 
๑๕. ประวัติผลงานด้านการบรหิาร วิชาการหรืออ่ืนๆ ทีไ่ด้รบัการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    
    
    

 
๑๖. คณุลกัษณะส่วนบคุคลอ่ืนๆ ของผู้สมัครที่เหน็ว่าเดน่ และเกี่ยวข้องกบังาน 

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

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

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

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธ์ิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งน้ี 
 
       ลงลายมือช่ือ..............................................................ผู้สมัคร 
           (............................................................) 
                วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
 
 

เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
     ได้ตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสารการสมคัรแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน เน่ืองจาก................ 
…………………………………………………… 
 

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

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

     ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จํานวน..............................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
................... เลขที่.................... 
ลงวันที่..................................... 
 
………………………………………….. 
(...............................................) 

ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
(    )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(    )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เน่ืองจาก 
.................................................................... 
.................................................................... 

 
……………………………….…………………….. 

(..................................................................) 
เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 



 
 

 

 

หนังสือรบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 
อนญุาตใหเ้ข้ารบัการสอบคดัเลือกเพ่ือแตง่ตั้งพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตําแหน่งตา่งสายงาน  

ของสายงานทีเ่ริ่มต้นจากสายงานประเภททั่วไป  เปน็สายงานทีเ่ริ่มตน้จากสายงานประเภทวิชาการ   
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีน่้อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบรุ ี

ในตําแหน่ง นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัปฏบิตักิาร 
.................................... 

 
เขียนที่............................................. 

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

  ข้าพเจ้า  นายผล  เอกบุตร  ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสองพ่ีน้อง  อําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี  อนุญาตให้ พ.อ.อ.สมชาย   เพชรแย้ม  ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ ชํานาญงาน  สํานักงานปลัด  สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  อําเภอแก่ง
กระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสองพ่ีน้อง  เรื่อง รับ
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงานของสายงานที่เริ่มต้นจากสายงาน
ประเภททั่วไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ในตําแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ   และยินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก 
 
      ลงช่ือ………………………….……………………………. 
                       (นายผล  เอกบุตร) 
                ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
แบบประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนง่ 

ในการสอบคดัเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตําแหน่งตา่งสายงาน  
ของสายงานทีเ่ริ่มต้นจากสายงานประเภททั่วไป  เปน็สายงานทีเ่ริ่มตน้จากสายงานประเภทวิชาการ   

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รบัการประเมิน (สําหรบัผูร้บัการประเมินกรอก) 

๑. ช่ือและนามสกุลผู้ขอรับการประเมิน  ..................................................................................................................... 

๒. เร่ิมรับราชการครั้งแรกเมือ่วันที่........ เดือน......................พ.ศ. .............… ตําแหน่ง................................................ 

๓. ตําแหน่งปัจจุบัน.............................................ระดับ............... อัตราเงินเดือน................................................บาท 
    ตําแหน่งเลขที่.................................. งาน...............................ส่วน/สํานัก.............................................................. 
    องค์การบริหารส่วนตําบล..........................................อําเภอ..................................จังหวัด...................................... 

๔. วุฒิการศึกษา......................................... สาขาวิชา................................................ระดับการศึกษา.......................... 
    สถานศึกษา.........................................................................จบการศึกษาเมื่อ ปี พ.ศ. ............................................ 

๕. ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย (ถ้ามี) ................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................................... 

๖. ผู้รับการประเมินรับรองข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 

 

                                                                     (ลงช่ือ).......................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                                                 (.................................................) 
                                                                        ตําแหน่ง....................................................... 
                                                                      วันที่..............เดือน.................................พ.ศ................ 
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ตอนที่ ๒ การประเมินบคุคล 

รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั 
๑. ความรบัผดิชอบ พจิารณาจากพฤตกิรรม  เช่น 
    - เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้น  เช่น  งานใดที่สําเร็จและได้รับผลดี  แล้วก็พยายาม
ปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานที่พบว่าที่ปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายาม
แก้ไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นน้ันซ้ําๆ อีก 
 

๒๐  

๒. ความคดิริเริ่ม  พิจารณาจากพฤตกิรรม เช่น 
    - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีการดําเนินการใหม่ๆ  เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้ 
    - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชางานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข  หรือดัดแปลงวิธีทํางานให้มีประสิทธิภาพและ
ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 

๒๐  

๓. แก้ไขปญัหาและการตดัสนิใจ พิจารณาจากพฤตกิรรม เช่น 
    - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใดๆ 
    - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
    - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    - ให้ข้อมลูประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกตนเอง) 
 

๑๕  

๔. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤตกิรรม  เช่น 
    - รักษาวินัย 
    - ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมอ่ืน 
    - ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาม 
    - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
 

๑๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
 

ตอนที่ ๒ การประเมินบคุคล (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั 
๕. ความสามารถในการสื่อสารความหมาย พิจารณาจากพฤตกิรรม เช่น 
    - สื่อสารกับบุคคลต่างๆ  เช่น  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือร่วมงาน ผู้บริการ และผูท้ี่
เก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
   -  ถ่ายทอดและเผยแพรค่วามรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดย
ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

๑๕  

๖. การพฒันาตนเอง พิจารณาจากพฤตกิรรม เชน่ 
    - ติดตาม ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ  หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - นําความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
๑๕ 

 

รวม ๑๐๐  
 
ความเหน็ของหัวหน้าสํานกั/กอง/ส่วน 
(   )  ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) 
(   )  ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไมถ่ึงร้อยละ ๖๐) (เหตุผล).................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ)...............................................................ผู้ประเมิน 
       (…………………………………………………) 
       ตําแหน่ง .............................................................. 
          วันที่........เดือน...............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



-๔- 
 

ความเหน็ของผูบ้ังคบับญัชาเหนือขั้นไป ๑ ระดบั 

(   )  สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้  เน่ืองจากผ่านการประเมิน 
(   )  ไม่สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ เน่ืองจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
       (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน 
         (………………………………………) 
               ตําแหน่ง ............................................................. 
         วันที่..........เดือน...........................พ.ศ................ 
 
ความเหน็ของผูบ้รหิารท้องถ่ิน 

(  )  ควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้ 
(  )  ไม่ควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ (ระบุเหตุผล)....................................................................... 
      ................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................. 
 
       (ลงช่ือ)................................................... 
                   (............................................) 
            ตําแหน่ง .............................................................. 
       วันที่..........เดือน.............................พ.ศ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


