
           
 เลขประจําตัวสอบ............. 

 
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  

เพื่อเปล่ียนสายงานในสายงานผูปฏิบตัิเปนสายงานผูบริหาร 
ในตําแหนง นกับริหารงานทัว่ไป (หัวหนาสํานักงานปลดั)  ระดับ  6 
องคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

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

  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติ
เปนสายงานผูบริหาร  ในตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักงานปลัด)  ระดับ  6    สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจา  มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 1.  ช่ือ- สกุล (นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................. 
 2.  ตําแหนงปจจุบัน..................................................................................................................................... 
 3.  อัตราเงินเดอืนในปงบประมาณ 2553............................บาท  ปงบประมาณ 2554.........................บาท 
 4.  เกิดวันที่  ............................................................รวมอายุ................ป .....................เดือน.................วัน 
 5. วัน/เดือน/ป  ที่บรรจุเขารับราชการ  ..........................................รวม.............ป..........เดือน................วัน 
 6.  ประวัติการดํารงตําแหนง (ใหเร่ิมตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจาก  
ระดับ 3  คร้ังแรก  และใหขอมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนง  หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอน
ไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือ โอนกลับมาเทานั้น) 
ระดับ ช่ือ 

ตําแหนง/สายงาน 
สังกัด 

อบต./อําเภอ/จังหวัด 
 

วัน เดือนป  
ที่ไดรับการแตงตั้ง 

รวมระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง (ป /เดือน/วัน) 
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 7. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง............................................................................................. 
(กรณีมหีลายคณุวุฒิ  ใหใชวฒุิที่สําเร็จการศึกษากอนได)  ไดแก....................................................................... 
จากสถาบันศกึษา...............................................................................เมื่อวันที่................................................... 
 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุด  (หากมีมากกวา  1  วุฒิการศึกษาใหเลือกเฉพาะวุฒิที่เหน็วาเกีย่วกับงานในหนาที่
มากที่สุดที่ไดรับ  ไดแก...................................................................................................................................... 
จากสถาบันศกึษา................................................................................................................................................ 
 9.  เคยรับการเลื่อนขั้นเงนิเดอืนเปนกรณีพิเศษ  2  ขั้น............คร้ัง    1.5  ขั้น........คร้ัง  และ 1 ขั้น.......คร้ัง 
(นับ  5  ป  ยอนหลัง) 
 10.  เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราตาง ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ (ระบุช่ือเกียรตบิัตร/
รางวัล/อันดับรางวัล/ป พ.ศ. ที่ไดรับ/และหนวยงานที่มอบ พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาดวย 
 

 (1)............................................................................................................................................................ 
 (2)............................................................................................................................................................ 
 (3)............................................................................................................................................................ 
  (กรณีที่มีมากกวา  3   ช้ิน  ใหเอามาเพยีง  3  ช้ิน) 
   ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขาพเจาเปนผูที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบล     
ธารน้ําทิพย  เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผูบริหารเปนสาย
งานผูบริหารในตําแหนงอื่น  ลงวันที่  28 ตุลาคม 2554 ทุกประการ  ทั้งนี้หากตรวจพบวา  ขาพเจาปดบัง
ขอความหรือใหขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบเปลี่ยน
สายงานใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเปลี่ยนสายงานในครั้งนี้ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผูสมัคร 
(.........................................................) 

ตําแหนง................................................................... 
วันที่............เดอืน........................................พ.ศ..................... 

 

 การตรวจสอบของเจาหนาท่ีรับสมัคร 
  (     ) ผูสมัครมีคุณสมบัติที่จะเขารับการสอบ 
  (     )  ผูสมัครไมมีคุณสมบัตทิี่จะเขารับการสอบ 
 
   (ลงชื่อ)...............................................................ผูตรวจสอบ/เจาหนาที่รับสมัคร 
    (..........................................................)    



 
 
 

 
หนังสือรับรองของผูบงัคับบัญชา 

อนุญาตใหพนกังานสวนตําบลสอบคัดเลือกเพื่อเปล่ียนสายงานผูปฏิบตัิเปนสาย
ในตําแหนง นกับริหารงานทัว่ไป ระดับ  6 (หัวหนาสํานักงานปลัด)

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

 
       วันที่...................เดือน.....................
 
 
  ขาพเจา............................................................ตําแหนง.......................................
อําเภอ..............................จังหวัด..............................อนุญาตให.......................................
ซ่ึงเปนพนักงานสวนตําบลตําแหนง..................................................................................
สังกัด องคการบริหารสวนตําบล................................................อําเภอ..........................จ
สมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัต
ในตําแหนง  หัวหนาสํานักงานปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป  6)    ขององคการบริหารส
อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดหากผานกา
 
   
 
 
      (ลงชื่อ)        ................................................ 
        (......................................................
      ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล......

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  2
                 

งานผูบริหาร 
 

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

....พ.ศ....................... 

................................. 
.................................. 
.................................
ังหวัด........................
ิเปนสายงานผูบริหาร
วนตําบลธารน้ําทิพย  
รสอบคัดเลอืก  

..) 

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



แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
เอกสารแนบ  3 

สําหรับตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ  6 (หัวหนาสํานักงานปลัด)   
..................................................................... 

 
ตอนที่  1  ขอมูลเก่ียวกับผูรับการประเมิน  (ผูรับการประเมินเปนผูกรอก) 
1)  ช่ือผูรับการประเมิน......................................................วุฒิการศึกษา............................................................ 
2)  ปจจุบันดํารงตําแหนง............................................................สังกัด (งาน/ฝาย)............................................. 
     องคการบริหารสวนตําบล...............................................อําเภอ.....................................จังหวดั.................... 
     เร่ิมดํารงตําแหนงในสายงานนี้เมื่อ.........................................เงินเดือนปจจุบัน.....................................บาท 
     เคยดํารง (1)  ตําแหนง....................................................................เมื่อ......................................................... 
                    (2)  ตําแหนง....................................................................เมื่อ........................................................ 
                    (3)  ตําแหนง....................................................................เมื่อ........................................................ 
3)  การฝกอบรม 
                หลักสูตร/สาขาที่ฝกอบรม                                 จัดทําโดย                                  ระยะเวลา 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
 

4)  ผูรับการประเมินรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองเปนจริง 
 
 
      (ลงชื่อ)    ........................................................ผูรับการประเมิน 
        (........................................................) 
      วันที่...........เดอืน...................................พ.ศ................. 
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ตอนที่  2  การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

องคประกอบท่ีใชในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

หมาย 
เหตุ 

หมวดที่  1  องคประกอบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบตัิงาน (40 คะแนน) 
1.1  ความรูความสามารถในการปฏิบตัิงาน  (20  คะแนน) 
       ก)  พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ ความชํานาญ ความ 
รอบรูในงานทีจ่ะปฏิบัติและงานอื่นที่เกีย่วของกับตําแหนงรวมทั้งการ 
รักษาความปลอดภัยแหงชาต ิฯลฯ 
       ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่ไดรับ 
มอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณ และงานเสร็จ 
ทันเวลา  ทั้งนีใ้หรวมถึงความสามารถในการแกปญหาเชาวปญญา และ 
ความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 
1.2  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  (20  คะแนน) 
       พิจารณาความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับ 
มอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ การไมละเลยตองานและ 
พรอมที่จะรับผิดชอบตอผลงานที่เกิดขึน้ ฯลฯ 
หมวดที่  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
       พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินยั  พฤติกรรมและประวัติการทํางาน 
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของ 
ทางราชการ ฯลฯ 
หมวดที่  3  คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   (40 คะแนน) 
3.1  ความคิดรเิร่ิมและสรางสรรค 
       พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเร่ิมหาหลักการ แนวทางเทคนิค  
วิธีการหรือส่ิงใหม ๆ มาใชใหเปนประโยชนในการทํางาน การปรับปรุง 
งาน ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ และมีความคดิสรางสรรคในการ 
ทํางานยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี 
3.2  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติที่ดตีอประชาชน ระบบราชการ และงานในหนาที่ 
แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทํางาน ความจงรกัภักดีตอ 
หนวยงาน แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณที่สอดคลองกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

20 
 
 
 

20 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

8 
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องคประกอบท่ีใชในการประเมิน คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

หมาย 
เหตุ 

3.3  ความเปนผูนํา 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล  การตัดสินใจ การวาง 
แผน  การมอบหมายงาน การใหคําแนะนาํ และการพัฒนาการควบคุมงาน 
ความใจกวาง และยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนตลอดจนมีความคดิ 
ลึกซึ้งกวางขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
3.4  บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
       พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแนน 
มั่นคงในอารมณ ความเชื่อมัน่ในตนเอง ตลอดจนกิริยาทาทางและทวงที 
วาจาที่เหมาะสม 
3.5 การปรับตวัและมนุษยสัมพันธ 
       พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่จะเขาไดกับสถานการณ สังคม 
และสิ่งแวดลอมใหม ๆ ตามความยึดหยุนและความสามารถทํางานรวมกับ 
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคบับัญชา ความสามารถในการ 
ติดตอและประสานงานกับผูอ่ืน 

8 
 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 
 
 

  

รวม 100   
 
 
ตอนที่  3  สรุปผลการประเมิน 
การประเมินคณุลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )     ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ  60) 
(      )     ไมผานการประเมนิ (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ  60)  ระบุเหตุผล................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 
(      )     สมควรแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในสายงานใหมได เนื่องจากผานการประเมนิ 
(      )     ไมสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมได เนื่องจากไมผานการประเมิน 
 
                                                                                       (ลงชื่อ)...............................................ผูประเมิน 
                                                                                                  (................................................) 
                                                                                      ตําแหนง............................................................... 
                                                                                      วันที่........... เดือน.............................พ.ศ............. 
 



ภาคผนวก  ก. 
 

ชื่อตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ  6 (หัวหนาสํานักงานปลัด) 
ตําแหนงประเภท บริหาร 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง   ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผู
อยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก    และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  พิจารณา   ศึกษา   วิเคราะห   ทําความเห็น   สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ    โดยควบคุมตรวจสอบ
การจัดการงานตาง ๆ  หลายดาน  เชน   งานธุรการ  งานบุคคล   งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งาน
ทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว   งานรักษาความสงบเรียบรอย  งาน
จัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  
งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม   งานทํารายงานกาประชุมและรายงานอื่น  ๆ   งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ    
งานติดตามผลงาน  เปนตน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่   เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ  ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการ
ที่สังกัด  และในฐานะหัวหนาหนวยงานทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตรากําลัง
เจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  
ส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ รวมทั้งงาน
ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 

 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ  
2.ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6   หรือที่  ก.อบต.เทียบเทา   โดยปฏิบัติงานดานบริหารงาน

ทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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 ความรูความสามารถที่ตองการ

1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
4. มีความสามารถในการริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
5. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด 
6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา

และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
8. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
9. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
10. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
11. มีความรูทั่วไปดานการประชาสัมพันธและการทองเที่ยว 
12.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค     

 
ก.อบต.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2545 แกไขเพิ่มเตมิตามมติ ก.อบต. คร้ังที่ 9/2546 เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  2546 

คร้ังที่  1/2550  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2550  และคร้ังที่  2/2550  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข. 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อเปล่ียนสายงาน 
ในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารในตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6  

(หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 
องคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย   อําเภอเบตง   จังหวัดยะลา  

………………………………… 

ก.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ทดสอบภาคความสามารถและความคิดริเร่ิมในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน

ระบบ  และการบริหารของสวนราชการที่สังกัด  และอื่น ๆ  ที่จําเปนสําหรับตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน  
ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไข

เพิ่มเติม 
๓. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ

ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
๔. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๕. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
๖. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดําเนินการทางวินัย การใหออก

จากราชการ สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข 
๗. ความรูเกี่ยวกับหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม และระบบสารเทศ 
๘. ความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป 
๙. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติม 
๑๐.  กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
๑๑.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
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ข.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ทดสอบความรูความสามารถหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สมัครสอบ  

โดยเฉพาะ  โดยวิธีสอบขอเขียน  ตามตําแหนงดังนี ้
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไข

เพิ่มเติม 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
๕. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน 
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน 
๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ๒๕๓๘ และแกไขเพิ่มเติม 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลและสัมภาษณ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ ตามที่

กําหนดในแบบประเมินบุคคล  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร  การปฏิบัติงาน  ความประพฤติ  ประสบการณ  ประวัติการรับราชการตลอดจนบุคลิกภาพ
ทวงที  วาจา  ไหวพริบ  เชาวปญญา  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและบุคลิกภาพอยางอื่น  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
        บัตรประจําตัวสอบพนกังานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย       บัตรประจําตัวสอบพนกังานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย 

เลขประจําตัวสอบ………………………………………………….    เลขประจําตัวสอบ…………………………………………………. 
ตําแหนง……………………………………………………………                                             ตําแหนง…………………………………………………………… 
ชื่อ – สกุล …………………………………………………………    ชื่อ – สกุล ………………………………………………………… 

 

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

………………………………….         …………………………………. 
              เจาหนาที่ออกบัตร          เจาหนาที่ออกบัตร 
            ………/…………/ 2554                       ………/…………/ 2554 

รูปถา 
ขนาด 1 “ 

รูปถาย 
ขนาด 1 “ 

 
 


