
เลขประจําตัวสอบ.................. 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
เพื่อเปล่ียนสายงานในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร 

ในตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักงานปลัด)  ระดับ  6 
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

     *********************************** 
  ดวย  ขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติ
เปนสายงานผูบริหาร  ในตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป ( หัวหนาสํานักงานปลัด )  ระดับ  6    สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจา  
มาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
 1.  ช่ือ- สกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... 
 2.  ตําแหนงปจจุบัน............................................................................................................................ 
 3.  อัตราเงินเดือนในปงบประมาณ 2555....................บาท  ปงบประมาณ  2556...................บาท 
 4.  เกิดวันที.่..................................................รวมอายุ..................ป....................เดือน...................วัน 
 5. วัน/เดือน/ป  ที่บรรจุเขารับราชการ..........................................รวม...........ป............เดือน...........วัน 
 6.  ประวัติการดํารงตําแหนง (ใหเร่ิมตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 3  คร้ังแรก  และใหขอมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนง  หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนไป
สังกัดสวนราชการอ่ืน หรือ โอนกลับมาเทาน้ัน) 

 

ระดับ 
ชื่อ 

ตําแหนง/สายงาน 
สังกัด 

อบต./อําเภอ/จังหวัด 
วัน เดือนป  

ที่ไดรับการแตงต้ัง 
รวมระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง (ป /เดือน/

วัน) 
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 7. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง................................................................................... 
(กรณีมีหลายคุณวุฒิ  ใหใชวุฒิที่สําเร็จการศึกษากอนได)  ไดแก................................................................ 
จากสถาบันศึกษา......................................................................เมื่อวันที่................................................... 
 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุด  (หากมีมากกวา  1  วุฒิการศึกษาใหเลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นวาเก่ียวกับงานในหนาที่
มากที่สุดที่ไดรับ  ไดแก..................................................................................................................... 
จากสถาบันศึกษา...................................................................................................................................... 
 9.  เคยรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  2  ข้ัน.......คร้ัง  1.5  ข้ัน......คร้ัง  และ 1 ข้ัน......คร้ัง 
(นับ  5  ป  ยอนหลัง) 

 

รูปถาย 
ขนาด 1น้ิว 

 



 10.  เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราตาง ๆ ที่ไดรับเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  (ระบุช่ือเกียรติบัตร/รางวัล/
อันดับรางวัล/ป พ.ศ. ที่ไดรับ/และหนวยงานที่มอบ พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาดวย 
 

 (1)...................................................................................................................................................... 
 (2)...................................................................................................................................................... 
 (3)...................................................................................................................................................... 
  (กรณีที่มีมากกวา  3   ช้ิน  ใหเอามาเพียง  3  ช้ิน) 
   ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขาพเจาเปนผูที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงาน  ตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบล
บันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือเปลี่ยนสาย
งานในสายงานผูบริหารเปนสายงานผูบริหารในตําแหนงอ่ืน  ลงวันที่  25  มกราคม  2556  ทุกประการ  
ทั้งน้ีหากตรวจพบวา  ขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติ
ที่จะสมัครเขารับการสอบเปลี่ยนสายงานใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเปลี่ยนสายงานในคร้ังน้ี 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูสมัคร 
(.........................................................) 

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

 

 การตรวจสอบของเจาหนาทีรั่บสมัคร 
  (     ) ผูสมัครมีคุณสมบัติที่จะเขารับการสอบ 
  (     )  ผูสมัครไมมีคุณสมบัติที่จะเขารับการสอบ 
 
   (ลงช่ือ)...............................................................ผูตรวจสอบ/เจาหนาที่รับสมัคร 

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



 
 

                
 

หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลสอบคัดเลือกเพื่อเปล่ียนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร 

ในตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ  6 (หัวหนาสํานักงานปลัด) 
   

             เขียนที.่.............................................................. 
…………………………………………………………………………. 

      วันที่...............เดือน.........................พ.ศ..................... 
 
   ขาพเจา...........................................................ตําแหนง.................................................... 
อําเภอ..............................จังหวัด..............................อนุญาตให................................................................ 
ซ่ึงเปนพนักงานสวนตําบลตําแหนง............................................................สังกัด องคการบริหารสวนตําบล
...................................อําเภอ..........................จังหวัด..........................สมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวน
ตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารใน  ตําแหนง                 นักบริหารงาน
ทั่วไป  ระดับ  6 ( หัวหนาสํานักงานปลัด )  ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง              อําเภอ
เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดหากผานการสอบคัดเลือก  
 
   
 
 
       (ลงช่ือ)...................................................... 

              (........................................................) 
      ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล.............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
สําหรับตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ  6 (หัวหนาสํานักงานปลัด)   

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

ตอนที่  1  ขอมูลเก่ียวกับผูรับการประเมิน  (ผูรับการประเมินเปนผูกรอก) 
1)  ช่ือผูรับการประเมิน....................................................วุฒิการศึกษา.................................................... 
2)  ปจจุบันดํารงตําแหนง......................................................สังกัด (งาน/ฝาย).......................................... 
     องคการบริหารสวนตําบล............................................อําเภอ..............................จังหวัด..................... 
     เร่ิมดํารงตําแหนงในสายงานน้ีเมื่อ....................................เงินเดือนปจจุบัน...................................บาท 

เอกสารแนบ  2 

เอกสารแนบ  3 



     เคยดํารง (1)  ตําแหนง.........................................................เมื่อ......................................................... 
                    (2)  ตําแหนง......................................................เมื่อ........................................................ 
                    (3)  ตําแหนง......................................................เมื่อ........................................................ 
3)  การฝกอบรม 
                หลักสูตร/สาขาที่ฝกอบรม                      จัดทําโดย                      ระยะเวลา 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
 

4)  ผูรับการประเมินรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองเปนจริง 
 
 

         (ลงช่ือ)........................................................ผูรับการประเมิน 

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

      วันที่...........เดือน...................................พ.ศ................. 
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ตอนที่  2  การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

องคประกอบที่ใชในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ไดรับ 

หมาย 
เหต ุ

หมวดที่  1 องคประกอบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 
1.1  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  (20  คะแนน) 
       ก)  พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ ความชํานาญ ความ
รอบรูในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เก่ียวของกับตําแหนงรวมทั้งการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ 
       ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณ และงานเสร็จ
ทันเวลา  ทั้งน้ีใหรวมถึงความสามารถในการแกปญหาเชาวปญญา และความ
ถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 
1.2  ความรับผิดชอบตอหนาที่  (20  คะแนน) 
       พิจารณาความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ การไมละเลยตองานและพรอม
ที่จะรับผิดชอบตอผลงานที่เกิดข้ึน ฯลฯ 
หมวดที่  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
       พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการทํางาน

 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

20 
 
 
 

20 
 

  



รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของทาง
ราชการ ฯลฯ 
หมวดที่  3  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง (40 คะแนน) 
3.1  ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค 
       พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเร่ิมหาหลักการ แนวทางเทคนิค 
วิธีการหรือสิ่งใหม ๆ มาใชใหเปนประโยชนในการทํางาน การปรับปรุงงาน 
ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ และมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน
ยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลด ี
3.2  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติที่ดีตอประชาชน ระบบราชการ และงานในหนาที่
แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทํางาน ความจงรักภักดีตอหนวยงาน 
แนวความคิด ความเช่ือ และอุดมการณที่สอดคลองกับนโยบายโครงการหรือ
แผนงานที่รับผิดชอบ 

 
 
 

8 
 
 
 
 

8 
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องคประกอบที่ใชในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ไดรับ 

หมาย 
เหต ุ

3.3  ความเปนผูนํา 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล  การตดัสินใจ การ
วางแผน  การมอบหมายงาน การใหคําแนะนํา และการพัฒนาการควบคุมงาน
ความใจกวาง และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนตลอดจนมีความคิด 
ลึกซ้ึงกวางขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
3.4  บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
       พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแนน 
มั่นคงในอารมณ ความเช่ือมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาทาทางและทวงท ี
วาจาที่เหมาะสม 
3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
       พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่จะเขาไดกับสถานการณ สังคม
และสิ่งแวดลอมใหม ๆ ตามความยึดหยุนและความสามารถทํางานรวมกับ
ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอ
และประสานงานกับผูอ่ืน 

8 
 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 
 
 

  

รวม 100   
 
 

ตอนที่  3  สรุปผลการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )     ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ  60) 
(      )     ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ  60)  ระบุเหตุผล.............................................. 
.................................................................................................................................................................. 



สรุปผลการประเมิน 
(      )     สมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมได เน่ืองจากผานการประเมิน 
(      )     ไมสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมได เน่ืองจากไมผานการประเมิน 
 
                                                                    (ลงช่ือ)...............................................ผูประเมิน 
                                                                           (................................................) 
                                                                ตําแหนง............................................................... 
                                                                  วันที่...........เดือน...............................พ.ศ............. 
 

 
ภาคผนวก  ก. 

 

ช่ือตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ  ๖ (หัวหนาสํานักงานปลัด) 

ตําแหนงประเภท    บริหาร 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนมาก  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานตาง ๆ  หลายดาน  เชน  งานธุรการ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ                 
งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบรอย  
งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  
งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเร่ือง
เสนอที่ประชุม  งานทํารายงานกาประชุมและรายงานอ่ืน  ๆ  งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  งาน
ติดตามผลงาน  เปนตน  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เก่ียวกับงานในหนาที่              เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ  ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่
สังกัด  และในฐานะหัวหนาหนวยงานทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลัง
เจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  
สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ รวมทั้งงานราชการ
ที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑.  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ  
๒.  ไดดํารงตําแหนงในระดับ  ๖ หรือที่  ก.อบต.เทียบเทา  โดยปฏิบัติงานดานบริหารงาน

ทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา  ๑  ป 
 
 

/ ความรู... 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 



๑. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อยางย่ิงของประเทศไทย 

๒. มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
๓. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
๔. มีความสามารถในการริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
๕. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๘. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
๙. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
10.มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
11.มีความรูทั่วไปดานการประชาสัมพันธและการทองเที่ยว 
12.มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค     
 

 
ก.อบต.กําหนดเมื่อวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 แกไขเพ่ิมเติมตามมติ ก.อบต. ครั้งท่ี 9/2546 เมื่อวันท่ี  30 ตุลาคม  2546 

ครั้งท่ี  1/2550  เมื่อวันท่ี  29  มกราคม  2550  และครัง้ท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  26  กุมภาพันธ  2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข. 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อเปล่ียนสายงาน 
ในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารในตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6  

(หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง   อําเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา  

………………………………… 

ก.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ทดสอบภาคความสามารถและความคิดริเร่ิมในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย  แผนงาน

ระบบ  และการบริหารของสวนราชการที่สังกัด  และอ่ืน ๆ  ที่จําเปนสําหรับตําแหนง   โดยวิธีสอบขอเขียน  
ดังน้ี 

1. ความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และฉบับที่แกไข

เพ่ิมเติม 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 
5. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
6. พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี  พ.ศ. 2546 
7.  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  2545  และ 

แกไขเพ่ิมเติม 
8.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
     พ.ศ. 2548 
9.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2541 และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 

แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 

     เงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

 
 

-๒- 
 

ข.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ทดสอบความรูความสามารถหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหนงที่สมัครสอบ  โดยเฉพาะ  

โดยวิธีสอบขอเขียน   ดังน้ี 
1.1  ความรูในการบริหารดานงานบุคคล  งานธุรการ  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  และ

ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวของในสายงานดานบริหารงานทั่วไป ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    



    พ.ศ. 2548 
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น     

พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
4. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย  และการดําเนินการทางวินัย   การใหออกจากราชการ      
5. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
6. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

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

กําหนดในแบบประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร  การปฏิบัติงาน  ความประพฤติ  ประสบการณ  ประวัติการรับราชการตลอดจนบุคลิกภาพ
ทวงที  วาจา  ไหวพริบ  เชาวปญญา  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและบุคลิกภาพอยางอ่ืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


