
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 
จากสายงานต าแหน่งประเภทท่ัวไป เป็นสายงานต าแหน่งประเภทวิชาการ 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จะด าเนินการสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน จากสายงานต าแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ (ว่าง) 

  เพ่ือให้การด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี ก าหนด อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕45 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกอบมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง  
ต่างสายงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์            
พ.ศ. 2566 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน จากสายงาน
ต าแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานต าแหน่งประเภทวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

  1. ชื่อต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  จ านวน  1  อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 02-3-01-3101-001  
   สังกัดส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการ      
ท างาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติสรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
ส านักงาน ในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ 
งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาต่าง ๆ 
เป็นต้น 
   1.2) จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และค าสั่ง 
ต่าง ๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
   1.3) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร 
ส าหรับการประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
 
 

...../1.4) จัดเตรียมการประชุม..... 
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   1.4) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
   1.5) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ตามท่ีก าหนด 
   1.6) ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพ่ือให้งานด าเนินการไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.7) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหาร 
ของหน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 

2) ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3) ด้านการประสานงาน 
   3.1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   3.2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4) ด้านบริการ 
   ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น 
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน ที่
รับผิดชอบ 

  ๓. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
  3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                      3.1.1 เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ไม่ต่ ากว่า ระดับช านาญ
งาน ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน และมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
   3.1.2 ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น 15,060 บาท  
        3.1.3 ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
  3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่  ก.อบต.จังหวัด
ก าหนด ตามข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 โดยมีคุณวุฒิทางการศึกษาอย่างใด อย่าง
หนึ่ง ดังนี้ 
   1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. , 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
 

…../2) ได้รับปริญญาโทหรือ..... 
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   2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา
การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ 
ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
   3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือ
สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ 
สาขาวิชาที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

  4. การรับสมัครสอบ 
 ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสอบ

คัดเลือกฯ ก าหนด ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 ดังนี้ 
 1. สมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอ  

ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ  
 2. รับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.thamuang-kan.go.th โดยให้ดาวน์โหลดเอกสารการรับ

สมัครสอบคัดเลือกและให้สแกนเอกสารหลักฐานพร้อมใบสมัครให้ครบถ้วน เป็นไฟล์ PDF ส่งมาที่ E-mall 
admin@thamuang-kan.go.th 
  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์หมายเลข 03๔-612818 โดยผู้สมัครจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบตามประกาศนี้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จะ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thamuang-kan.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ 
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

  5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ก) ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

สอบคัดเลือก ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หรือทาง E-mall 
admin@thamuang-kan.go.th พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้
ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร (ส าเนาเอกสารทั้งหมดให้ใช้กระดาษ A 4 เท่านั้น) ดังต่อไปดังนี้ 
  ๑) รูปถ่ายหน้าตรงชุดข้าราชการไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ–สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง     จ านวน  ๓  รูป   
                    ๒) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่ต้นสังกัดอนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสมัครสอบคัดเลือกฯ
(ภาคผนวก ข)          จ านวน  1  ฉบับ 
  3) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     จ านวน  1  ฉบับ 
  4) ส าเนาบัตรประวัติของผู้สมัคร      จ านวน  1  ชุด 
  5) ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก       จ านวน  1  ชุด 
  6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน    จ านวน  1  ฉบับ 
  7) แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาคผนวก ค) ซึ่งผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับชั้นได้ประเมินให้คะแนนแล้ว        จ านวน  ๑  ชุด 
  8) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เป็นต้น   
                    จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 

...../ส าหรับการรับสมัคร..... 

http://www.thamuang-kan.go.th/
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  ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด 

  6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  
            ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบคัดเลือกคนละ 2๐๐.- บาท   
(สองร้อยบาทถ้วน) โดยช าระในวันสมัคร หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าม่วง ชื่อบัญชีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าม่วง เลขท่ีบัญชี 7241128214 และให้สแกนหลักฐานการช าระเงิน เป็นไฟล์ PDF ส่งมาที่ E-mall 
admin@thamuang-kan.go.thmail :admin@thamuang-kan.go.th    
  ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการช าระค่าธรรมเนียมในการรับสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว     
เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับ
การสอบคัดเลือก ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ http://www.thamuang-kan.go.th และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการ
สอบคัดเลือก และพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก และถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบ
คัดเลือก และถือเป็นเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาด าเนินการทางวินัยและด าเนินคดีอาญาแก่ผู้นั้น  

  8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
     การด าเนินการสอบคัดเลือกก าหนดให้มีการสอบจ านวน 3 ภาค ดังนี้ 
  ๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
            โดยให้ทดสอบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 100 คะแนน มีขอบเขต
เนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ ดังนี้ 
   (1) กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
   (2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   (3) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   (4) พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
        จนถึงปัจจุบัน 
               (5) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                    พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   (6) พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
   (7) พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   (8) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
   (9) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  
                                     ปัจจุบัน 

   ...../(10) พ.ร.บ.การเลือกตั้ง..... 
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   (๑0) พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (๑1) ความรู้เกีย่วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   (12) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง 
                                      และการบริหารภายในและต่างประเทศ 
    (13) และอ่ืน ๆ  

2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  โดยให้ทดสอบด้วยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 100 คะแนน มี
ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ ดังนี้ 
   (1) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
        ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเตมิจนถึงปัจจุบัน  
   (2) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
   (3) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   (4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม
        จนถึงปัจจุบัน 
   (5) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
        ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   (6) ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
         การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  
   (7) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหาร 
                                    แผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน 
   (8) ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี 
   (9) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก 
   (10) และอ่ืน ๆ 
       3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

โดยให้ทดสอบด้วยการสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑท์ี่ ก.อบต.ก าหนด เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
กับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ  
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่
สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

  9. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ 
  ก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ 
http://www.thamuang-kan.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
  ก าหนดการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ (ภาค ข) ดังนี้ 
  1) สอบคัดเลือกความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  

- วันที่ 25 เมษายน 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  (ส่วนสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง) 

...../2) สอบคัดเลือกความรู้..... 
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  2) สอบคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
- วันที่ 25 เมษายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.  
  (ส่วนสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง) 

  โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติดังนี้ 
   (ก) มารายงานตัวและเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า 15 นาที และต้องอยู่
ในห้องสอบตลอดระยะเวลาที่สอบ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นให้แจ้งคณะกรรมการผู้ควบคุมห้องสอบ 
   (ข) ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดหรือน าพาอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องค านวณหรืออุปกรณ์ชิ้นใดที่
ไม่เก่ียวข้องกับการทดสอบเข้าห้องสอบเด็ดขาด 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จะประกาศผลการสอบ (ภาค ก) (ภาค ข) และรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ 
http://www.thamuang-kan.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

  10. กรณีการทุจริต   
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบ

คัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงทราบ เพ่ือพิจารณาว่า
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว 
ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มี
สิทธิเข้าสอบคัดเลือกอีกต่อไป 

  11. การประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ 
  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงตามล าดับ ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
  ทั้งนี้ ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านผู้สอบคัดเลือกจ านวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน     

ประกาศ  ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566      
 
 

  (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
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             ภาคผนวก ก 

เลขประจ าตัวสอบ............ 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 
จากสายงานต าแหน่งประเภทท่ัวไป เป็นสายงานต าแหน่งประเภทวิชาการ 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
1. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 

2.  วัน เดือน ปีเกิด................................อายุปัจจุบัน...............ปี วันเกษียณอายุราชการ.......................... 

3.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..............................................................................ระดับ..................................... 
 เงินเดือน.......................................................บาท  งาน.............. ............................................................ 
 กอง/ฝ่าย.......................................................ส่วน/ส านัก.................................................... .................... 
 องค์การบริหารส่วนต าบล.........................................อ าเภอ............................จังหวัด............................ 
 โทรศัพท์........................................................โทรสาร................................... E-mail…………………………. 

4.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขท่ี..........................ซอย/ตรอกถนน.................................. 
 แขวง/ต าบล...............................เขต/อ าเภอ..................................จังหวัด................................... ........... 
 รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์......................................โทรสาร............................................  
 E-mail………………………………………………………………………………… 

5.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด     สมรส    อ่ืน ๆ 
 ชื่อคู่สมรส...........................................สกุล.......................................................อาชีพ.............................  
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรธิดา 
   ไม่มีบุตรธิดา    มีบุตรธิดา  จ านวน ..................คน (ชาย...........คน  หญิง.........คน) 

6.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่านี้
หรือไม่ 

ความดัน
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       

 

...../7.วุฒิการศึกษา..... 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 
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7.  วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ระบุวุฒิท่ีได้รับทุกวุฒิ) 
 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      
การศึกษา 
ระดับอ่ืนๆ  
ที่ส าคัญ 

     

8.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ................................................ต าแหน่ง... ................................ระดับ................. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม.......................................ปี................................เดือน....................... ....วัน 
 

การด ารงต าแหน่งในสายงานต่างๆ  
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

  
9.  การฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญฯ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     

 

...../10. ดูงาน... 
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10.  ดูงาน (ที่ส าคัญๆ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    

11.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
  

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

    
    
    
 

12.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
  ภาษาอังกฤษ.................................... ................................................................................................... 
  คอมพิวเตอร์.................................................................................................................. ...................... 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................. ............... 

13.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

14.  ประวัติผลงาน  วิชาการหรืออ่ืนๆ ที่ได้รับการยกย่อง 
 

วันที่ 
รางวัล/เกียรติคุณ 
ที่ได้รับการยกย่อง 

ผลงาน 
สถานที่/ ผู้มอบ

เกียรติคุณ 
    
    
    
    

15.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

/16. ได้แนบ... 
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16.  ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมใบสมัคร 
 

   ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล    จ านวน................ชุด 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน................ฉบบั 
   ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาระเบียนผลการเรียน   จ านวน................ฉบับ 
   รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว      จ านวน................รูป 
   หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก จ านวน................ฉบับ 
   แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  จ านวน................ชุด 
   ใบรับรองแพทย ์       จ านวน................ฉบับ 
   ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ คือ...............................................................  จ านวน................ฉบับ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่า 
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

 
ลงลายมือชื่อ....................................................ผู้สมัครสอบคัดเลือก 

   (......................................................) 
      ต าแหน่ง......................................... .................... 
      วันที่.............เดือน....................พ.ศ. ................. 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับสมัครสอบคัดเลือก 
 
 

(     )  หลักฐานครบถ้วน 
(     )  หลักฐานไม่ครบถ้วนคือ.............................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
 
(ลงชื่อ)......................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
        (.....................................) 
วันที่................เดือน........................พ.ศ. ............... 

 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 200.-บาท 
ไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...........เลขที่........... 
วันที่...................เดือน.......................พ.ศ. .............. 
 
 
(ลงชื่อ).................................................ผู้รับเงิน  
        (................................................) 
วันที่................เดือน............................พ.ศ. ............ 

 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
(     )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(     )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจาก............................................. ....................................................... 
 
 
    (ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  
            (..............................................) 
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หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล...... 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 

จากสายงานต าแหน่งประเภทท่ัวไป เป็นสายงานต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 

       เขียนที.่....................................................................... 

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

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................ต าแหน่ง.............................................
อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………….………………………………… ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง................................................................ .... ระดับ......................... เงินเดือนขั้น ........................บาท      
สังกัด............................................................อ าเภอ..........................................จังหวดั...............................................  
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน จากสายงานต าแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานต าแหน่งประเภท
วิชาการ ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 
หากผ่านการสอบคัดเลือก 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

                               ต าแหน่ง....................................................... 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้อนุญาตจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งแทนได้เท่านั้น กรณีพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ เว้นแต่กรณีไม่มีนายกฯ ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ 

2. ในกรณีหนังสือรับรองไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครสอบ ไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองพร้อมกับใบสมัครจะไม่มี
สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
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ภาคผนวก ค 
 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน จากสายงานต าแหน่งประเภทท่ัวไป เป็นสายงาน

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

1. ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน............................................................................................ ............................. 

2. วุฒิการศึกษา.........................................สาขาวิชา..................................................ระดับการศึกษา............................  
    สถานศึกษา..........................................................................................จบการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. ... ............................. 

3. เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันที่..............................เดือน...........................................พ.ศ. .........................................  

4. ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงานหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 
    ไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี้  
    4.1………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ปี....................เดือน  
    4.2………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ปี....................เดือน 
    4.3………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ปี....................เดือน  

5. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................................................................ระดับ.............ขั้น........ ...........................บาท 
    กอง....................................................เมื่อวันที่................เดือน.......................พ.ศ. .......... ................ 

6. ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย (ถ้ามี) 
    ...................................................................................................................................................................................  
    ................................................................................................................................................................................... 

7. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
 

                            (ลงชือ่).....................................................ผู้รับการประเมิน 
      (....................................................) 

                                                                 ต าแหน่ง..........................................................  
                                                                 วันที่..........เดือน.................... พ.ศ. ................ 
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ตอนที่ 2 การประเมินบุคคล ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได้รับ 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งสายงานใหม่ 
1. ความประพฤต ิพิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
     - การรักษาวินัย 
    - ประวัติส่วนตัว ความประพฤติส่วนตัว 
    - ประวัติการท างาน และพฤติกรรมอื่น 
    - การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของทางราชการ 
    - การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของราชการ 

 
10 

 

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
   - ความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่เก่ียวข้องอย่างมี  
     ประสิทธิภาพ 
   - ไม่ละเลยต่องาน ยอมรับผลของตนเองด้านความส าเร็จและความส าเร็จและ  
     ความผิดพลาดไม่ปัดความรับผิดชอบ 
   - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
   - ตั้งใจแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี 
   - จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน 

10  

3. ความอุตสาหะพิจารณา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
   - มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าที่การงาน 
   - กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
   - มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เฉื่อยชา 
   - ไม่ย่อท้อ สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ  
   - ตั้งเป้าหมาให้งานส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพ 

10  

4. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
   - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
   - ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
   - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   - ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
   - เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

10  

5. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
  - ความรู้ความช านาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
  - สามารถปฏิบัติงานที่ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
  - งานมคีวามถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
  - มีการพัฒนางานให้หน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
  - ประสบการณ์ในการท างาน 

10  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

6. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
     - ความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด 
    - ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการท างาน 
    - ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย 
    - มีความแม่นย าถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ 

10  

7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ 
      มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุง 
    - ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
    - ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยากหรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

10  

8. ทัศนคติและแรงจูงใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที ่
    - แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน 
    - ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
    - แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือ 
      แผนงานที่รับผิดชอบ 

10  

9. ความเป็นผู้น า  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
   - ความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงาน 
     การให้ค าแนะน าและพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟังความ   
     คิดเห็นของผู้อื่น 
   - ความคิดลึกซ้ึงกว้างขวาง รอบคอบและยุติธรรม 

10  

10. บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
   - การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   - ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ 
   - ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม 

10  

รวม 100  
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ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินบุคคล 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(     )  ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
(     )  ไมผ่่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
         (ระบุเหตุผล)...................................................................................................  
                        ………………………………………………………………………………………. 
                        ……………………………………………………………………………………….. 
 
สรุปผลการประเมิน 
(     )  สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน 
(     )  ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
 
 

                            (ลงชือ่).....................................................ผู้ประเมิน 
              (....................................................) 

                                                                        ต าแหน่ง.................................................... ...... 
                                                                        วันที่..........เดือน.................... พ.ศ. ................  
 
หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


