
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากประเภทท่ัวไป 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 
.............................................................. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จะด าเนินการสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลประเภททั่วไปเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภทวิชาการ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕๔(๓) ข้อ ๘๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภทวิชาการ  ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
         ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ   เลขทีต่ าแหน่ง   43-3-04-3204-001 
สังกัด กองคลัง จ านวน  ๑  อัตรา 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
๒.๑ เป็นพนักงานส่วนต าบลด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก

ระดับ ๑ หรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ และต าแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 
๒ ป ี

๒.2  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๖๐.- บาท 
๒.3  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งที่ต้องการ

สมัครในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก (ผนวก  ก) 
     ๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่                  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้    อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม  
2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด โทรศัพท์       
098 923 9256 
     ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังนี้ 

  (1)  ใบสมัครต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  (ผนวก ข) 
      (๒)  รูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด    
๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  ๓  รูป     

     (๓)  หนังสือยินยอมและรับรองของผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบ
คัดเลือกฯ จ านวน  ๑  ฉบับ  (ผนวก ค) 
                                  / (4) แบบประเมินบุคคล ... 
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     (๔)  แบบประเมินบุคคล (ผนวก ง)            จ านวน  ๑  ชุด 
     (๕)  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล          จ านวน  ๑  ชุด 
     (๖)  ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล         จ านวน  ๑  ฉบับ 

          (๗)  ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript of Records )          
ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ  ส าหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย            จ านวน  ๑  ชุด 
     (๘) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร      จ านวน  ๑  ฉบับ 
     (๙)  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ชุด 

ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและให้ผู้สมัครตรวจสอบและ
รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
    ๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
     ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบเพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบ
คัดเลือก  จ านวน  3๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่า
กรณีใดๆ 
    ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
     คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันเวลา สถานที่สอบ  
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ส าหรับภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  ในวันที่  4 กรกฏาคม  2565       
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ และทางเวป็ไซต์ www.Nongsungtai.go.th 
     ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือก  ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการ
สอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบ
คัดเลือก 
    ๗.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
     คณะกรรมการจะด าเนินการสอบคัดเลือก  โดยจะสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 
21 กรกฏาคม  2565 ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) สอบข้อเขียนเวลา ๐8.๓๐ น.- ๑0.3๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑1.0๐ น. 
เป็นต้นไป   
    ๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
     หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น  ๓  ภาคคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนนรายละเอียดดังนี้ 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
     ทดสอบความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนดังต่อไปนี้ 
     (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
     (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
 ปัจจุบัน       
     (๓) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข 
 เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

                     / (4) พระราชบัญญัติก าหนดแผน.. 
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     (๔) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
     (๕)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
     (๖)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
     (๗)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
     (๘)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 ปัจจุบัน 
     (9) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง       
  ตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
      ทดสอบความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนดังต่อไปนี้ 

  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
      (1)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

  (2)  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 
      (3)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
      (4)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
      (5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      (6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕63 
      (7)  ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

ตามที่ก าหนดในแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
    ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
     การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่
สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
    ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงล าดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน ๒ เท่าของอัตราว่าง
ตามที่ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือก  โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน  
และเม่ือได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก 
 

                        /๑๑. การประกาศรายชื่อ ... 
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    11. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 22 กรกฏาคม 
2565 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 
หมายเลข 0 4264 -2805 และทางเว็ปไซต์ www.nongsungtai.go.th 
    ๑2. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่งจากบัญชีผล
การสอบคัดเลือกตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มุกดาหาร 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

                      พันต ารวจเอก 
(เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผนวก  ก) 



 

ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 

                 1.2  ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวด
ราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
       1.3 จัดท ารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้
สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้
งาน 
        1.4  จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป  
เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์แก่ทางราชการได้มากที่สุด 
         1.5 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
         1.6  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  การจ้างซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท  
เพ่ือให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และสอดคล้องตาม
ความต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 

       1.7  ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การ
เสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           1.8 รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และห้าง
ร้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการจัดซื้อและจัด
จ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
        1.9 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง และร่วมจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์ 
                1.10 ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสารและสัญญา
ต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ก าหนดไว้ 
 
 
 

                                                                                                           /1.10 ควบคุม...... 
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     1.11 ควบคุม และดูแลการจัดท าเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับด าเนินงานด้านพัสดุ เช่น
ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสารติดตามทวงคืน
ทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตามและ
ตรวจสอบด้านพัสดุ 
         1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้านการวางแผน 
      2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้ให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
      2.2 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้และจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ                                                                                                                  
 3. ด้านการประสานงาน 
     3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
      3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
      3.3  ติดต่อประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 4. ด้านการบริการ 
      4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
               4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง

กฎหมายเศรษฐศาสตร์การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ บัญชี หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ    
ก.อบต. ก าหนดว่าใหเ้ป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมายเศรษฐศาสตร์การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ บัญชีหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ     
ก.อบต. ก าหนดว่าใหเ้ป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 
กฎหมายเศรษฐศาสตร์การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ บัญชีหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ     
ก.อบต. ก าหนดว่าใหเ้ป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

 
 

                                                                                                 /ความรู้… 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานประกอบด้วย 
 ๑.๑ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ ๑ 
 ๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ ๑ 
 ๑.๓ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ ๑ 
 ๑.๔ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ ๑ 
 ๑.๕ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับ ๑ 
 ๑.๖ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   ระดับ ๑ 
 ๑.๗ ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ   ระดับ ๒ 
 ๑.๘ ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ 
       ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)    ระดับ ๑ 
 ๑.๙ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี    ระดับ ๒ 
 ๑.๑๐ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ   ระดับ ๒ 
๒. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานประกอบด้วย 
 ๒.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล     ระดับ ๑ 
 ๒.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ ๑ 
 ๒.๓ ทักษะการประสานงาน     ระดับ ๑ 
 ๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ ๑ 
 ๒.๕ ทักษะในการสื่อสารการน าเสนอและถ่ายทอดความรู้  ระดับ ๑ 
 ๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน   ระดับ ๑ 
 ๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ    ระดับ ๑ 
๓. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 ๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ       

 ๓.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ ๑ 
 ๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ ๑ 
 ๓.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ ๑ 
 ๓.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ     ระดับ ๑ 
 ๓.๑.๕ การท างานเป็นทีม     ระดับ ๑ 

 ๓.๒ สมรรถนะประจ าสายงาน      
 ๓.๒.๑ การคิดวิเคราะห์     ระดับ ๑ 
 ๓.๒.๒ การบริหารความเสี่ยง    ระดับ ๑ 
 ๓.๒.๓ การยึดมั่นหลักเกณฑ์    ระดับ ๑ 
 ๓.๒.๔ การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ ๑ 

     ๓.๒.๕ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ ๑ 
 
 
 
 
 

(ผนวก  ข) 



ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑x๑.๕ น้ิว 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน          
๖ เดือน) 

 
เลขประจ าตัวสอบ ............................ 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 
ในสายงานวิชาการต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้  อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 

 

๑. ชื่อ – นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... ................. 
     เกิดวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ......................อายุ......... .......ป ี สญัชาติ............................... 
๒.  เลขประจ าตัวประชาชน.........................................ออกให้  ณ  อ าเภอ/เขต........................จังหวัด............... ......... 
๓.  ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..............ตรอก /ซอย............................................ 
     ถนน.........................แขวง /ต าบล...............................เขต / อ าเภอ..............................จังหวัด........ ..................... 
     รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.............................................  e-mail………............................................. 
๔. วุฒิการศึกษา..............................................................สาขาหรือวิชาเอก.................................... .............................. 
    ชื่อสถานศึกษา..................................................................................จังหวัด....................... ...................................... 
    วัน  เดือน  ปี  ที่ส าเร็จการศึกษา....................../.............................................../............................ 
๕.  สมัครสอบคัดเลือกในต าแหน่ง.................................................................................................... ............................. 
๖.  ได้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสอบ คือ............................................................... 
     ..........................................................................ตั้งแต่วันที่..............เดือน................... .................พ.ศ. ................... 
ถึงวันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ..........................รวมระยะเวลา.................ปี ..... ....................เดือน 
๗.  เริ่มรับราชการครั้งแรกต าแหน่ง.......................................................ระดับ........สังกัด............................................. 
     อ าเภอ................................จังหวัด.................................เมื่อวันที่.........เดือน....................... .......พ.ศ.................... 
๘. ต าแหน่งปัจจุบัน.........................................................................ระดับ...............ขั้นเงินเดือน...................... ......บาท 
สังกัด........................................................................................อ าเภอ...................... ....จังหวัด............................... 
๙. เคยปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานที่สมัครสอบ  ได้แก่.............................................................................. ..................... 
    ........................................................... ......................................................................................................................  
๑๐. การถูกลงโทษทางวินัย(     )  ไม่เคย(     )  เคย ระบุ.......................................................................... ........... 
๑๑.  ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครดังนี้ 
     (    )  ใบสมัคร (ผนวก ข) 
     (    )  รูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า 
                            ขนาด ๑ นิ้ว ( ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร )         
                            จ านวน  ๓  รูป 
     (    )  หนังสือยินยอมและรับรองของผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบ 
       คัดเลือกฯ      จ านวน  ๑  ฉบับ (ผนวก ค) 
     (    )  แบบประเมินบุคคล (ผนวก ง)               จ านวน  ๑  ชุด 
     (    )  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล         จ านวน  ๑  ชุด 
 
                                      /ส าเนา... 
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     (    )  ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล               จ านวน ๑ ฉบับ 
     (    )  ส าเนาปริญญาบัตร และ ส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  
       ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบฯ ส าหรับหลักฐานการศึกษา

ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย  จ านวน  ๑  ชุด 
     (    )  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร          จ านวน  ๑ ฉบับ 
     (    )  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑  ชุด 
 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก ก าหนด
ไว้ในประกาศรับสมัครสอบ และข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริง ทุกประการ หาก
ได้ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนชื่อข้าพเจ้า  ออกจากรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้าสอบ หรือมิให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
 

                (ลงชื่อ).........................................................ผู้สมัครสอบ  
                       (.............................................................)  
                          วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ..... ................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (ภาคผนวก ค) 

 

 ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน 
 มีปัญหา  คือ..................................................... 

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

ลงลายมือชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
          (......................................................) 
         ............./............................/............ 

 

ได้ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครได้น ามายื่นแล้ว 
 

หลักฐานถูกต้องและมีคุณสมบัติตามประกาศ 
    สมัครสอบคัดเลือก 
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก 
  มีปัญหาอ่ืนๆ.................................................... 

 
 

 ลงลายมือชื่อ ..............................................ผู้ตรวจหลักฐาน 
              (...................................................) 
             ............/............................../............ 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินค่าสมัคร 
    ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ   จ านวน   3๐๐  บาท   ไว้เรียบร้อยแล้ว 
  ตามใบเสร็จรับเงิน   เล่มที่.............................เลขที่.......................... 
                                   วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ......................  
 

    ลงลายมือชื่อ ................................................................เจ้าหน้าที่รับเงิน 
(..............................................................) 

.............../................................../.................. 



 

 

 
 

หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้เข้ารับการสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากประเภทท่ัวไป 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
 

         เขียนที่ ……………………………………..……… 
       วันที่ ……… เดือน …………….………….. พ.ศ. ………………….  
   ข้าพเจ้า ……………………………………………………. ต าแหน่ง …………………………………….…….………  
อ าเภอ ……………………………. จังหวัด …………………………….. อนุญาตให้ ….…………………..…….…………………….…..  
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง …………………………………………………..………………ระดับ………..……………..……..  
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล.…………………….. อ าเภอ …………………………… จังหวัด ……….…………….……………  

สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  
 
 
 
       (ลงชื่อ) ………………………………………..………..  
                (…………………………………………………)  
           ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล............................ 
 
 

  
 



(ผนวก  ง) 
แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน ในสายงานวิชาการ   
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

๑. ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน.......................................................……………………………..……....…………………….…… 

๒. วุฒิการศึกษา..............................................สาขาวิชา...............................................ระดับการศึกษา................................ 

    สถานศึกษา...............................................................................................จบการศึกษาเมื่อ ปี พ.ศ. ................................ 

๓.เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ........ เดือน .........................พ.ศ ................... ต าแหน่ง ..............................................  

๔.ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงานหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังนี้ (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 

   ๔.๑.......................................................................................................................... ..........รวม............ปี...............เดือน 

   ๔.๒........................................................................... .........................................................รวม............ปี...............เดือน  

   ๔.๓.......................................................................................................................... ..........รวม............ปี...............เดือน 

๕.ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ..................................................................................................ขั้น... ..................................บาท 

ส่วน/ส านัก.................................................................. ....เมื่อวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ................ 

๖. ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย  (ถ้ามี).................................................................................... ....................................... 
    ............................................................................................................................. ............................................................... 
    .................................................................................................................................................................................... ............ 
๗. ผู้รับการประเมินรับรองข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 

                                                              (ลงชื่อ).............................................................ผู้รับการประเมิน  

                                                                     (............................................................)  

                                                              ต าแหน่ง .....................................................................  

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

 



- ๒ - 
 

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ 
หมาย
เหตุ 

หมวด ๑ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน) 
๑.๑ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ ความรอบรู้ในงานที่จะ
ปฏิบัติและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
ฯลฯ 
 ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย โดย
ค านึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลาทั้งนี้ให้รวมถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

 
 

๒๐ 

  

๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ ไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผล
ของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 

 
๒๐ 

  

หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน) 
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการท างาน รวมทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ 

 
๒๐ 

  

หมวด ๓ คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (๔๐ คะแนน) 
        ๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่ง
ใหม่ๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็น
ผลดี ฯลฯ 
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
              พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างานความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงาน
ที่รับผิดชอบ ฯลฯ 
๓.๓ ความเป็นผู้น า 
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจการวางแผนงาน การ
มอบหมายงาน การให้ค าแนะน าและการพัฒนาการควบคุมงาน ความใจกว้าง และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและ
ยุติธรรม ฯลฯ 

 
 

๘ 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๘ 

  



- ๓– 
 

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)ต่อ 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้รับ 

หมาย
เหตุ 

๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
              พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนัก
แน่นมั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจา
ที่เหมาะสม ฯลฯ 
 

 
๘ 
 

  

๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
              พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและ
ประสานงานกับผู้อ่ืน ฯลฯ 
 

 
๘ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รวม ๑๐๐   
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ตอนที่ ๓ สรุปความเห็นในการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(       )  ผ่านการประเมิน          (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
(       )  ไม่ผ่านการประเมิน       (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐) 
ระบุเหตุผล 
............................................................................................................................. ........................................................ 
........................................................................................................................................................................ ............. 

                                                 (ลงชื่อ) ......................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
                                                          (......................................................) 
                                                 ต าแหน่ง.............................................................. 
                                                 วันที่...............เดือน................................พ.ศ............... 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ 
........................................................................ .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 

                                                 (ลงชื่อ) ......................................................  
                                                          (......................................................) 
                                                 ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                 วันที่...............เดือน................................พ.ศ............... 

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

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

                                                 (ลงชื่อ) ......................................................  
                                                          (......................................................) 
                                                 ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                 วันที่...............เดือน................................พ.ศ............... 

 
 
ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
        ๑. ผู้ประเมิน 
           ๑.๑ ผู้บังคับบัญชาชัน้ต้นของผู้ขอรับการประเมิน ได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก/กอง ที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ของผู้สมัคร 
            ๑.๒  ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
        ๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐  


