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----------------------------------------------ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดาเนินการสอบ
คัด เลื อ กเพื่ อ แต่ งตั้ ง พนั กงานส่ ว นต าบลต าแหน่ งประเภททั่ ว ไปเป็ น ต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ ในต าแหน่ ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2
/ว 25 ลงวั น ที่ 7 มี น าคม 2559 ประกอบความในข้ อ 8 แห่ ง ประกาศ ก.อบต. จั ง หวั ด ขอนแก่ น
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2557 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

จานวน 1

อัตรา

2. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 เป็นพนักงานส่วนตาบลซึง่ ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในส่วนงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ1 หรือ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตาแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.2 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ตามที่ ก.อบต. กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามเอกสารหมายเลข
1 ท้ายประกาศนี้ และ
2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
ส่วนตาบลในตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ไไม่ต่ากว่า 15,000 บาท )
3. ข้อห้ำมสำหรับพระภิกษุและสำมเณร
พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือสานักงาน
ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท. 0311/ว 5020 ลงวันที่ 23 มกราคม 2534 เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ
4. กำรรับสมัครคัดเลือกและสถำนที่รับสมัคร
การสมัค รคั ดเลื อก ผู้ ที่ จ ะสมั ครคั ดเลื อกฯ จะต้อ งยื่น ใบสมั ครคัด เลื อ กพร้อมเอกสารต่ างๆ ตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนากาหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 มิถุนำยน 2561 ในวันและเวลา
ราชการได้ทสี่ านักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ถนนเมืองพล – ชัยภูมิ ตาบลละหานนา อาเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4349-9477 ต่อ 18 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวัน รับสมัคร
สอบคัดเลือกตามประกาศนี้

-25. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐาน
ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
5.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา
ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน โดยเขียนชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง ตาม
เอกสารหมายเลข 2 ท้ายประกาศนี้
5.2 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน
5.3 สาเนาบัตรประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสาเนา
ทุกหน้า จานวน 1 ชุด
5.4 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไพนักงานส่วนตาบล) จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
สาเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
4.5 สาเนาปริญญาบัตรและหรือสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่
ตรงตามคุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.อบต. กาหนด อย่างละ 1 ชุด
สาหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย
5.6 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
ตามเอกสารหมายเลข 3 ท้ายประกาศนี้
5.7 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล พร้อมรับรองสาเนา
ทุกฉบับ สาหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า หาก
ภายหลั งปรากฏว่าผู้ ส มัครรายใด มีคุณ สมบัติ ไม่ครบถ้ว นตามประกาศ ของ ก.อบต. มติ ก.อบต. จังหวัด
ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
และไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดๆ
6. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จานวน 200 บาท
7. หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกกาหนด คะแนนรวม 300 คะแนน แยกรายละเอียดดังนี้
ก. ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ค วามสามารถและความเข้ าใจเกี่ยวกับการปกครองบั งคับ บัญ ชา การควบคุ มงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและหลักวิชาการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน
นโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง ทั้ งนี้ โดยวิธีส อบข้อเขียน ไแบบปรนั ย) รำยละเอียดเนื้อหำวิชำตำมเอกสำร
หมำยเลข 4 ท้ำยประกำศนี้
ข. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ ง โดยวิ ธี ส อบข้ อ เขี ย น ไ แบบปรนั ย 00 คะแนน และอั ต นั ย 40 คะแนน ) รำยละเอี ย ด
เนื้อหำวิชำตำมเอกสำรหมำยเลข 4 ท้ำยประกำศนี้

-3ค. ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือการประเมินตามเอกสารหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งหรือด้านอื่นเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กาหนด
8. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
องค์การบริห ารส่วนตาบลละหานนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบ หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมทั้งประกาศกาหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.อบต. จังหวัด
ทั่วไประเทศ และองค์การบริหารส่วนตาบลภายในจังหวัดขอนแก่นทราบ ในวันที่ 20 มิถุนำยน 2561 กรณี
ผู้สมัครสอบสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิ์ที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทาหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล พร้อม
เอกสารหลั กฐานที่จ ะยืน ยั น ว่า เป็ น ผู้ มีคุณ สมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่ สานักปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบล ในวันที่ 26 มิถุนำยน 2561 ในเวลาราชการ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว
ถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กไม่ ป ระสงค์ จ ะให้ เพิ่ ม รายชื่ อ แต่ ป ระการใด โดยประกาศรายชื่ อ เพิ่ ม เติ ม ใน
วันที่ 27 มิถุนำยน 2561 และกาหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 6 กรกฎำคม 2561
ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ส มัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับ
การสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้การ
สอบคัดเลือก
9. เกณฑ์กำรตัดสินและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
9.1 ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 00
9.2 เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 9.1 เสร็จแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการ
คัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
10. กรณีที่มีกำรทุจริต หรือมีปัญหำกำรปฏิบัติตำมประกำศ
10.1 กรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิด ความไม่เป็นธรรม
ในการสอบคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ทราบ
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือพิจาณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรถ้านายกองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ได้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป

10.2 กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศ ให้เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ละหานนา ในการวินิจฉัยสั่งการและถือเป็นทีสุด

-411. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือกและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลาดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบ
ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป
เท่ ากัน ให้ ผู้ ได้รับ เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็ นผู้อยู่ในล าดับที่สู งกว่า และจาประกาศขึ้นบั ญ ชีผู้ ผ่ า นการสอบ
คัดเลือกจานวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบ
คัดเลือกจานวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้
ลาดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง
แล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
11. กำรแต่งตั้ง
ผู้ ผ่ านการสอบคั ดเลื อ กในต าแหน่ งใด จะได้ รับ การบรรจุแ ละแต่ งตั้ ง ก็ต่ อ เมื อได้ รับ ความ
เห็นชอบแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือก จาก ก.อบต. จังหวัดขอนแก่นแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนตาบลละหานนา จะดาเนินการแต่งตั้งผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ให้ดารงตาแหน่ง ที่สอบคัดเลือกตามลาดับ
และแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2501

ไนายทองปักษ์ มาพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา
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ตำแหน่งประเภท
ชื่อสำยงำน
ชื่อตำแหน่งในสำยงำน
ระดับตำแหน่ง
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

วิชำกำร
พัฒนำชุมชน
นักพัฒนำชุมชน
ระดับปฏิบัติกำร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาชุมชน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒ นาชุมชน เพื่อจัดทาแผนสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนา
และส่งเสริมการสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ
ฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญ หาสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒ นาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาและพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒ นาชุมชนและ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุก
ระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุม ชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็ง
ชองชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒ นาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒ นา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อ
สร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่ อ ให้ ป ระชาชน สามารถจั ด ท าแผนชุ ม ชน รวมทั้ งวิ เคราะห์ ตั ด สิ น ใจ และด าเนิ น การร่ว มกั น เพื่ อ
แก้ปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน

-21.9 ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ในการรวมกลุ่ ม และจั ดตั้งกลุ่ ม องค์กรชุ มชน กลุ่ ม แม่ บ้ านและ
เครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง
1.10 ดูแล ร่ วมทางานพั ฒ นากับ ประชาชนในท้ องถิ่น อย่างใกล้ ชิ ด ให้ ค าแนะน าและ
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว
ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1.11 รวมรวมและลงทะเบี ย นผู้ สู งอายุ ผู้ พิ ก ารและผู้ ติ ด เชื้ อ เอดส์ เพื่ อ ดู แ ลและจั ด
สวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้
กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.13 จัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพั นธ์และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งขันกีฬา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
1.14 ส ารวจและจั ดเก็บ ข้อ มูล ในการพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ ให้ ได้ข้ อมู ล ที่ ถูก ต้อ ง ทั น สมั ย
สามารถนามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดขอบได้อย่างเหมาะสม
1.15 แสวงหา พั ฒ นา ส่ งเสริม ประสานงานและสนับ สนุ น ผู้ นาชุม ชนหรือกรรมการ
ชุม ชนเพื่ อ ให้ รู้ ถึ งบทบาทหน้ าที่ และเกิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ ส ามารถพั ฒ นาชุ ม ชนของตนเองได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนมี
ตลาดจาหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
1.17 ส่งเสริ มและสนับ สนุนให้ เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูป แบบต่างๆ เช่น สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชนต่อประชาชนในชุมชน
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการท างานที่ รับผิ ดชอบ ร่ว มดาเนิน การวางแผนการทางานของหน่ว ยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนประสำนงำน
1.19 ประสานงานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.20 ชี้ แ จงและให้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริง แก่ บุ ค คลหรือ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-34.ด้ำนบริกำร
4.1 ให้ คาปรึ กษาแนะนาด้านพั ฒ นาชุม ชนแก่ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุ คคลที่ ส นใจ
เพื่อให้มีความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกั บการดาเนินงานพัฒ นาชุมชนเพื่ อ
ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
รับรอง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร
การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือในทางหรือ
สาขาวิชาที่ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาทางการ
พัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม
วิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
ได้
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในสายงาน ไความรู้เฉพาะทางในงานทีรับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย ไความรู้เฉพาะทางในงานทีรับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.0 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะการสื่อสาร การนาเสนอ การถ่ายทอดความรู้

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1
1
1
1
1
1
2

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1
1
1
1
1

2.0 ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 1
ระดับ 1

-42. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.1.4 ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องในสายงาน
3.1.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1
1
1
1
1

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
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เลขประจาตัวสอบ.............................
ใบสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงำนส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป
เป็นตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลละหำนนำ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนระดับปฏิบัติกำร
รู ปถ่ ายขนาด
1 นิว้

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

1. ชื่อ …………………………………………………………………………..สกุล………………….………………………………………….………..
2. เพศ

 ชาย

 หญิง

3. วัน เดือน ปีเกิด………………………………อำยุปัจจุบัน……..…….ปี วันเกษียณอำยุรำชกำร………...…………………….……
4. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง…………………….…………………………………………………………………………ระดับ……………………….
เงินเดือน………………………………..…….…..…บาท
งาน…………..……………………….………………..……..
กอง/ฝ่าย…………………………………………….…………ส่วน/สานัก.................................................................…………
องค์การบริหารส่วนตาบล………………..…………………..อาเภอ……………..…....………จังหวัด……..……………………….
โทรศัพท์…………………………………….…. โทรสาร………………………………… e-mail ……………………………..………
5. สถำนที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่…………………………………….ซอย/ตรอก………………….….………………….ถนน………………………………….…
แขวง/ตาบล……………………….…..……..เขต/อาเภอ……………………..………………จังหวัด………………………………….
รหัสไปรษณีย์……………………...โทรศัพท์………………...โทรสาร…….…………………….…e-mail………..…………………
6. สถำนสภำพครอบครัว
 โสด
 สมรส
 อื่น ๆ
ชื่อคู่สมรส……………………………………………..สกุล……………………….……..………….อาชีพ………………..………………..
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
 ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา จานวน……………….คน (ชาย…….……..……..คน หญิง…………….…คน)
7. ประวัติสุขภำพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เป็นโรคเหล่ำนี้
หรือไม่
เป็น
ไม่เป็น

ควำมดัน
โลหิตสูง

หัวใจ

เบำหวำน

ไต

ไมเกรน

อื่น ๆ

-28. วุฒิกำรศึกษำที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ)
วุฒิกำรศึกษำ
ระดับการศึกษา

สาขา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ประเทศ

การได้รับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่นๆ
ที่สาคัญ
9. ประวัติการรับราชการ ไให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก และให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ระดับ ตาแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงาน หรือ โอน ย้าย ไปสังกัดส่วนราชการอื่น)

ที่
1.
2.
ฯลฯ

ชื่อตาแหน่ง

กำรดำรงตำแหน่งในสำยงำนต่ำง ๆ
ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง

รวมเวลาดารงตาแหน่ง

10. กำรฝึกอบรม (หลักสูตรสำคัญฯ)
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หน่วยงานที่จัด
สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม

11. ดูงำน (ที่สำคัญๆ)
เรื่อง

กำรดูงำน
สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

12. กำรปฏิบัติงำนพิเศษ
เรื่อง

กำรปฏิบัติงำนพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสาเร็จ

-313. ควำมสำมำรถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..……………………………………………………………………………..
คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….………………………………………..…..…
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….……………………………………………..……
14. เหรียญ/เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับ
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………..……
15. ประวัติผลงำนด้ำนวิชำกำรหรืออื่น ๆ ที่ได้รับกำรยกย่อง
วันที่

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

ผลงาน

สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ

16. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่ำเด่น และเกี่ยวข้องกับงำน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้า
ปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ไลงชื่อ) ……………………………………………………ผู้สมัคร.
(……………………………………………..…….)
วันที่ เดือน ปี ………………………………….……………
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
ได้ตรวจสอบหลักฐานและ
ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว
เอกสารการสมัครแล้ว
จานวน....................บาท ตาม
ไ ) ครบถ้วน
ไ ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
ไ ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...............
..………………………………
เลขที่..............ลงวันที่………………
…………………………………………… ………………………………………………

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว
ไ ) คุณสมบัติครบถ้วน
ไ ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
..…………………………………………………
……………………………………………………

…………………………………………… …………………………………………
ไ.................................................) ไ.............................................)
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้รับเงิน

……………………………………………………
ไ.......................................................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
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หนังสือรับรองจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
อนุญำตให้พนักงำนส่วนตำบลรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงำนส่วนตำบล
ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชำกำร
เขียนที่…………………………………………………………
วันที่…..………เดือน………………………….….…พ.ศ…………….…
ข้าพเจ้า………………………………………………………ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล..........................
อาเภอ…………………..……..จังหวัด…...……………..….อนุญาตให้….…………………………………………………..…… ซึ่งเป็น
พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง………………………………….………………...…ระดับ.………………………………..…... สานัก
กอง…………………………….. องค์การบริหารส่วนตาบล….…………………..อาเภอ…………….............................………
จังหวัด……………..………..........สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลประเภททั่วไปเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ละหานนา ในตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก

ลงชื่อ……………………………………..
(
)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล……………….
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แบบประเมิน
สาหรับประกอบการพิจารณาสอบเพื่อแต่งตั้งพนักงำนส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่ำงสำยงำนในสำยวิชำกำร
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับกำรประเมิน (สำหรับผู้รับกำรประเมินกรอก)
1. ชื่อ และนามสกุลของผู้รับการประเมิน……...........................................................................……………………..
2. วุฒิการศึกษา…................................สาขาวิชา… ....................……ระดับการศึกษา….....................................
สถานศึกษา……..….............................................................………………………………………………………………...
จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ…………...………………………………………………………………….……………………………..….
3. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่….…..เดือน….......................…พ.ศ………..……. ตาแหน่ง…...................................
4. ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร)
4.1 ……………………………………………………………รวม……………………….ปี………………….เดือน
4.2 ……………………………………………………………รวม…………………..…..ปี………………….เดือน
4.3 ……………………………………………………………รวม………………….…..ปี………………….เดือน
5. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง……................……ระดับ………..…………ขั้น……………….………………….บาท
กอง…...............................................………. เมื่อวันที่…….…เดือน…...................…..พ.ศ…………….
6. ประวัติการถูกดาเนินการทางวินัย (ถ้ามี)
…………-……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง

ลงชื่อ

ผู้รับการประเมิน
ไ.........................................)
ตาแหน่ง........................................

-2ตอนที่ 2 กำรประเมินบุคคล
รายการประเมิน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งสายงานใหม่
1. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การรักษาวินัย
- ประวัติส่วนตัว ความประพฤติส่วนตัว
- ประวัติการทางาน และพฤติกรรมอื่น
- การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของทางราชการ
- การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการ

ระดับกำรประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ
10

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความตั้งใจในการทางานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่ละเลยต่องาน ยอมรับผลงานของตนเองทั้งด้าน
ความสาเร็จและความผิดพลาด ไม่ปัดความรับผิดชอบ
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
- ตั้งใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี
- จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

10

3 ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าที่การงาน
- กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เฉื่อยชา
- ไม่ย่อท้อ สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ
- ตั้งเป้าหมายให้งานสาเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ

10

- 3ตอนที่ 2 กำรประเมินบุคคล (ต่อ)
รายการประเมิน
4 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
- ทางานร่วมกับเพื่อร่วมงานได้เป็นอย่างดี
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
- เป็นที่ยอมรับนับถือ และรักใคร่ของผู้ร่วมงาน

ระดับกำรประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ
10

5 ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความรู้ความชานาญในหน้าที่รับผิดชอบ
- สามารถปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย
- มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ
- ประสบการณ์ในการทางาน

10

6. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด
- ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการทางาน
- ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย
- มีความแม่นยาถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ

10

7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความสามรถในการริเริ่ม หาหลักการแนวทาง เทคนิค วิธีการ หรือ สิ่งใหม่ๆ
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทางาน
- ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการทางาน
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางานยาก หรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี

10

- 4ตอนที่ 2 กำรประเมินบุคคล (ต่อ)
รายการประเมิน
8. ทัศนคติและแรงจูงใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ทัศนคติที่ดตี ่อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน้าที่
- แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทางาน
- ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
- แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการ
หรือแผนงานที่รับผิดชอบ

ระดับกำรประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ
10

9 ความเป็นผู้นา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน การ
มอบหมายการงาน การให้คาแนะนาและการพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง
และยอมรับฟังความคิดเห็นของอื่นๆ
- ความคิดลึกซึ่ง กว้าง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ

10

10 บุคลิกและท่วงทีวาจา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
- ความหนักแน่น มั่นคงในอารมณ์
- ความเชื่อมั่นในตนเองตลอดจนกริยา ท่าทาง และท่วงทีวาจาที่เหมาะสม
- มีแนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย

10

รวม

100

-5ตอนที่ 3 สรุปผลกำรประเมิน (สำหรับผู้บังคับบัญชำกรอก)
ควำมเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำส่วน)
กำรประเมินคุณลักษณะเฉพำะบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล) ……………………………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน
(………………………………….)
ตาแหน่ง……………………………………………
วันที่……………เดือน…………………..พ.ศ…………
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ปลัด อบต.)
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน เพราะ.......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน
(………………………………….)
ตาแหน่ง……………………………………………
วันที่……………เดือน…………………..พ.ศ…………

-0ตอนที่ 3 สรุปผลกำรประเมิน (สำหรับผู้บังคับบัญชำกรอก)
ควำมเห็นของผู้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สรุปกำรประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล) ……………………………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน
(………………………………….)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล..................................
วันที่……………เดือน…………………..พ.ศ…………

