
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน 

ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6  
(หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง) 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  มีความประสงค์ที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบล  เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6 
(หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง) 
 

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความ ข้อ   91  และข้อ  159  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ลงวันที่  8  มกราคม  2546  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบล เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร   ดังต่อไปนี้ 

 

1.  ต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
-  นักบริหารงานช่าง ระดับ 6     จ านวน  1   อัตรา 
    (หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง) 

 

2.  รายละเอียดต าแหน่ง 
-  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้สมัคร ความรู้ 

      ความสามารถที่ต้องการ  (ผนวก  ก) 
 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6   

  (หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง) 
(1) ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ไม่ต่ ากว่าระดับ  6  และ 
(2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี 
(3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด  

    
 4.  การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร  
    ให้ผู้มีสิทธิและมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่

องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินังก าหนด  พร้อมค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก    จ านวน 400  บาท   
ได้ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง    อ าเภอกรงปินัง   จังหวัดยะลา   ตั้งแต่วันที่   7  
กุมภาพันธ์  2556    ถึงวันที่   26  กุมภาพันธ์  2556   ในวันและเวลาราชการและผู้สมัครสอบคัดเลือก 
 

/ต้องรับรองตนเอง… 
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ต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศนี้  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครราย
ใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
เข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  

 
5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 

      5.1  ใบสมัคร (เอกสารแนบ 1) 
   5.2  ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล   จ านวน  1  ชุด 
   5.3  ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา จ านวน  1  ชุด 
   5.4  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า 
         ขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)   จ านวน  2  รูป 
   5.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน  1  ชุด 
   5.6  หนังสือยินยอมจากนายก อบต.ต้นสังกัด  (เอกสารแนบ 2 ) 
   5.7  แบบประเมินบุคคล  (เอกสารแนบ  3)   
   5.8  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
   5.9  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
 
  6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และเลข
ประจ าตัวสอบ  โดยจะปิดประกาศให้ทราบ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล กรงปินัง  หรือ 
www.krongpinang.go.th   ตั้งแต่วันที่   8  มีนาคม  2556  เป็นต้นไป 
 
  7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  (ผนวก ข) 

      หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ  ก าหนดคะแนนรวม  300  คะแนน 
      ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

ทดสอบความรู้ความสามารถ  และความคิดริเริ่ม มีเหตุมีผล แผนงาน ระบบงาน และ
การบริหารของส่วนราชการที่สังกัด ที่จะเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวทางท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่
สอบคัดเลือก  โดยวิธีสอบข้อเขียน 

  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือก   

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
       ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

โดยวิธีสัมภาษณ์ 
   อนึ่ง  ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งที่ได้คะแนนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  60  แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 
 

/8. เกณฑ์การตัดสิน… 
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8. เกณฑ์การตัดสิน 

ก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ต้องได้รับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
8.1  ได้คะแนนภาความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะ 

ต าแหน่ง  ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
8.2  ผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อ  8.1  จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   

(สัมภาษณ์) 
 
  9.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงล าดับที่
ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เท่ากัน  ให้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้
คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า 
 
 10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้  ส าหรับผู้สอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน
สายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง) 
 
 11.  การแต่งตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดยะลา  (ก.อบต.จ.ยะลา) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    25    เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2556 

 

                        
                                                          ลงชื่อ…………………………………… 
                                                                  (นายฮาซัน   ลีลาตานา) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข. 
 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 
ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6 

(หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

………………………………… 
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  

ทดสอบภาคความสามารถและความคิดริเริ่ม แผนงานระบบ และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด 
และอ่ืน ๆ ที่จาเป็นสาหรับต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
7. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
8. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
9. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการดาเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ 

สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  
10. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ และระบบสารสนเทศ  
11. ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป  
12. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม  
13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  2548  
14. กฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
15. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
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ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

ทดสอบความรู้ความสามารถหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยเฉพาะ โดยวิธี
สอบข้อเขียน ตามต าแหน่งดังนี้  

1. ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนโยธา)  
    1.1 ความรู้ในการบริหารด้านงานบุคคล งานธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในสายงานด้านบริหารงานช่าง ดังนี้  

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
4. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการดาเนินการทางวินัย การให้ออกจาก

ราชการ  
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
6. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
7. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
8. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
9. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

 

ประเมินบุคคลและสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดใน
แบบประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
การปฏิบัติงาน ความประพฤติ ประสบการณ์ ประวัติการรับราชการตลอดจนบุคลิกภาพท่วงที วาจา ไหวพริบ 
เชาว์ปัญญา คุณธรรมจริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


