
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพือ่แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ 
................................  

   

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ
ปฏิบัติการ จ านวน 1 ต าแหน่ง  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 , ข้อ 6 , ข้อ 7 , ข้อ 8 , ข้อ 9 , ข้อ 10 ,ข้อ 11 , ข้อ 12 ,
ข้อ 13 , ข้อ 14 ,ข้อ 15 , ข้อ 16 ,ข้อ 17 และ ข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2557  ลงวันท่ี  
6  มกราคม พ.ศ. 2558  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่าง
สายงาน ดังนี้ 
  ๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
        ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง  
18-3-01-3102-001 สังกัด ส านักงานปลัด จ านวน 1 อัตรา  
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะสอบคัดเลือกในวันรับสมัคร (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศ) 
  ๓. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

     ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเองระหว่าง
วันท่ี  10  สิงหาคม  ๒๕๖1  ถึงวันที่  27  สิงหาคม  ๒๕๖1  ในและเวลาราชการ ณ ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-
16.30 น.) 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0-3431-8666 ต่อ 102  
  ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับ
สมัครสอบคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือก ากับไว้ในเอกสาร  
ทุกฉบับในวันสมัคร (ส าเนาเอกสารทั้งหมดให้ใช้กระดาษ A 4 เท่านั้น) ดังต่อไปนี้ 
      ๔.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข ๑) 
      4.2  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข 2) 
      ๔.3 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๑ ปี จ านวน 3 รูป 
      ๔.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบ
เดียวกัน) จ านวน ๑ ฉบับ 

 
/4.5 ส าเนา... 
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      ๔.5 ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลผู้สมัครสอบคัดเลือก  จ านวน ๑ ชุด 
      ๔.6 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๔.7 หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบ 
      ๔.8 ใบรับรองแพทย์ (รับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จ านวน 1 ฉบับ 
      ๔.9 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  

   ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตรวจสอบ    
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ใน  
ครั้งนี้   
  ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ   
2๐๐.- บาท (เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ) 
  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก      
ในวันท่ี  28 สิงหาคม 2561  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือ
สอบถามได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0-3431-8666 
  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
      หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 ภาค ก าหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้  

 ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
     ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การ

ควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน  การติดต่อประสานงาน 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ัวๆ ไปท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการท่ีสังกัดและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งตาม
แนวทางท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ  ข้อละ 25 
คะแนน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนดวิชาส าหรับใช้ในการสอบคัดเลือกแล้วจะประกาศให้ทราบ
ต่อไป 
      ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

        ทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะตามท่ี
ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ  ข้อละ 25 คะแนน ซึ่ง
เมื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนดวิชาส าหรับใช้ในการสอบคัดเลือกแล้วจะประกาศให้ทราบต่อไป 
      ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
          ทดสอบโดยประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือการประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการ
อื่นๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนใน
ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งหรือด้านอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

 
 

/ ๘. ก าหนดวัน ………. 
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  ๘. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จะด าเนินการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังนี้ 
 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที ่  12  กันยายน  
2561 
เวลา 09.00 – 11.00 น. 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.) 

 
ห้องประชุม ช้ัน 3 องค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วันที ่ 18 กันยายน  2561 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 

 
ห้องประชุม ช้ัน 3 องค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

  

หมายเหตุ   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบภาคเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  วันที่  14  กันยายน  2561  

            9. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
      9.1 การสอบวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และวิชาความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบนี้ ดังนี้ 
    1) แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
    2) ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมปากกาสีน้ าเงินหรือด า และยางลบ มาเพื่อใช้ในการ
ท าข้อสอบ 
    3) ต้องน าบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลและบัตรประจ าตัวสอบ ไปในวันสอบคัดเลือก
เพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสอบจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 
    4) ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบก่อนก าหนดเวลาเข้าห้องสอบในแต่ละวิชา และจะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับค าส่ังหรือประกาศจากเจ้าหน้าท่ีคุมห้องสอบให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบคัดเลือกท่ีไปถึง
ห้องสอบหลังจากท่ีได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
    5) ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกออกจากห้องสอบก่อน 45 นาที นับแต่เริ่มให้ท าข้อสอบ  
    6) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบตามท่ีก าหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดท่ี
ในวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับวิชานั้น 
    7) ห้ามน าหนังสือ ต ารา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
   8) ห้ามน าเครื่องค านวณ เครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
    9) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและจะ
ออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสอบแล้วเท่านั้น 
    10) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
    11) ให้กรอกข้อความในกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน เขียนเลขประจ าตัวสอบ และ
ช่ือ-นามสกุลเฉพาะในท่ีท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
    12) เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบ ให้ตรวจดูให้แน่นอนอีกครั้งหนึง่ หากสงสัยประการใดให้
สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสอบ 
   13) เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการหรือ
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสอบทราบ ห้ามลุกจากท่ีนั่งไปส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง 
    14) ห้ามน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 

 



/15) เมื่อออกจาก….... 
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   15) เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ท่ี
ยังสอบอยู่ 
    16) ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีประจ า
ห้องสอบโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาส่ังไม่ให้ตรวจค าตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาได้ 
       9.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
            ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและภาคความรู้ความสามารถท่ี
ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบและคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาได้ 
            10. ข้อห้ามส าหรับพระภิกษุและสามเณร 
        พนักงานส่วนต าบลท่ีอยู่ในระหว่างการลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบตาม
หนังสือ ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ท่ี มท 311/ว 5626 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2524 เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 
            11. เกณฑ์การตัดสิน 
        การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค ท้ังนี้ 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะก าหนดให้ ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งในคราวเดียวกัน  
           ๑2. กรณีการทุจริต 
        ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองทราบ          
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองให้ยกเลิกการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
            ๑3. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันท่ี 
18  กันยายน  ๒๕๖1  โดยเรียงล าดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
          ๑4. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  
        องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน  
2 เท่า ของอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตาม
จ านวนอัตราว่างท่ีจะแต่งต้ังแล้ว  บัญชีส ารองให้ยกเลิก  
 

/๑5. การแต่งต้ัง…... 
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  ๑5. การแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้  
        องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับท่ี 1 ภายใน 
30 วัน นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี และรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณา
แต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งท่ีว่าง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม  
   
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
         
      
 
                               ( นายชินปพัฏฐ์ ประเสริฐมรรค ) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดตามบญัชีแนบท้ายประกาศ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับปฏิบัติการ  

 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
ลงวันที ่ 17  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕61 

      

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 ระดับปฏิบัติการ 

1. พนักงานส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 3 ของสายงานท่ี
เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ท่ี ก.อบต. ก าหนด มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
      1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิ ช าหรื อทางบัญ ชี  พ าณิชยศาสตร์  ก าร จัดการก ารค ลั ง              
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
       2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิ ชา หรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์  การจัดการการคลัง           
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
       3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือ หรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง           
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนท่ีใช้ในการบรรจุและแต่งต้ัง
บุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจาก
ระดับ 3  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเดิมส าหรับใช้เป็นคุณสมบัติ
ในการเล่ือนระดับ การแต่งต้ัง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
1. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ 
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 
หรือ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และต าแหน่งประเภทท่ัวไป โดยต้องมี
ระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  

  
           

 
 



 
 

 
รายละเอียดความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

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

ต าแหน่งประเภท    วิชาการ  
ชื่อสายงาน     ตรวจสอบภายใน  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ระดับต าแหน่ง     ระดับปฏิบัติการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  
     1.1 รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการท า

สัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบด าเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรง
กับหลักฐานท่ีเกิดขึ้นจริง 

     1.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ัง
การบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการเพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด         
มีประสิทธิภาพสูง  

     1.3 ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ และ
ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และกรอบของการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้งบประมาณและทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

     1.4 ร่วมจัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่างๆ เพื่อเสนอผลการ
ตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการด าเนินการและ
น าไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นต่อไป 

     1.5 ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความประหยัดและถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ 

     1.6 ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย รวมท้ัง
เงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบปราณทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนท่ี
ก าหนดไว้ 

     1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบภายใน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

     1.8 ปฏิบัติงานและสนับสนุนอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้  
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2. ด้านการวางแผน  
    2.1 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
    2.2 ประชุมสัมมนา การจัดท างบประมาณ การเงิน เพื่อร่วมก าหนดนโยบายให้ถูกต้องและเป็นไป

ตามระเบียบ 
3. ด้านการประสานงาน  
     3.1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  
     3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
     3.3 ช้ีแจงข้อมูล เหตุผลของระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายในการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์

ภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญในการตรวจสอบองค์กรให้หน่วยงานรับตรวจเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. ด้านการบริการ  
     4.1 ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ

เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี พร้อมท้ังช่วยแก้ปัญหา
ข้อขัดแย้งในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ค าแนะน า ตอบ
ปัญหา และช้ีแจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในท่ีตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

     4.2 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในท่ีตนรับผิดชอบในระดับต้น
แก่หน่วยงาน เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์  
      ๔.๓ ด าเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน  เพื่อเพิ่มพูน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                        (เอกสารหมายเลข 1) 

 

 
 

 
 
 
 

    ต าแหน่งที่สมัคร                                                         ล าดับที่สมัคร   
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพือ่แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

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

๑.    ชื่อ      สกุล      
๒.    เพศ   ชาย         หญิง 
๓.    วัน  เดือน  ปีเกิด   อายุปัจจุบัน ปี  วันเกษียณอายุราชการ    
๔.    ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง      ระดับ    
  เงินเดือน   บาท งาน   ฝ่าย     
  กอง     องค์การบริหารส่วนต าบล     

 อ าเภอ           จังหวัด       
  โทรศัพท ์  โทรสาร   e-mail      
๕.    ขอสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่ง        
๖.    สถานที่ติดต่อ 
  ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
  บ้านเลขที่  ซอย/ตรอก   ถนน     
  แขวง/ต าบล   เขต/อ าเภอ   จังหวัด    
  รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์   โทรสาร     
  e-mail            
๗.    สถานภาพครอบครัว 
    โสด    สมรส   อื่นๆ 
 ชื่อคู่สมรส   สกุล   อาชีพ     
 ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
    ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จ านวน  คน  (ชาย  คน  หญิง  คน) 

        

       ๘.  ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่าน้ีหรือไม ่ ความดัน 
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่นๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 
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      ๙.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา การได้รับทุน 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอื่นๆ   
 

     

 

       ๑๐.  ประวัติการรับราชการ 
   วันบรรจุเข้ารับราชการ   ต าแหน่ง    ระดับ   
   ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม   ปี  เดือน 
 

การด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

    
    
    
    
    
    
    

 

      ๑๑.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     
     
     

 

      ๑๒.  ดูงาน  (ที่ส าคัญ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
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      ๑๓.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

    
    
    
    
    
    

 

๑๔.  ความสามารถพิเศษอื่นๆ 
       ภาษา            
       คอมพิวเตอร์            
       อื่นๆ (โปรดระบุ)           

๑๕.  เหรียญ/เครื่องราชอสิริยาภรณ์ที่ได้รับ 
                    
                    
                    
                    

๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

๑7.  ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครดังน้ี 
 (     )  ใบสมัครสอบคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข ๑) 
 (     )  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข 2) 
  (     )   รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ น้ิว  ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๑ ปี 
           จ านวน 3 รูป 
  (     )  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) จ านวน ๑ ฉบับ 
 (     )  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลผู้สมัครสอบคัดเลือก  จ านวน ๑ ชุด 
 (     )  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จ านวน ๑ ฉบับ 
 (     )  หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบ 
 (     )  ใบรับรองแพทย์ (รับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จ านวน 1 ฉบับ 
 (     )  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้าม)ี เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  
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                ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมด้วยแล้ว และขอรับรองว่า      
      ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ในต าแหน่ง     
      และขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

 
                                                                                        

ลงลายมือชื่อผูส้มัคร     

                         (    ) 

     วัน เดือน   พ.ศ.    
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(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที ่

        

 

(      )  ได้รับเอกสารการสมัครครบถ้วน 

(      )  ได้รับเอกสารการสมัครไมค่รบถ้วน 

คือ                                                                    .     

                                                                       .    

                                                                       .    

 

 

ลงลายมือชื่อ                                    เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

                (                                  ) 

                   /                           /             .  

 

ได้ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครได้น ามาย่ืนแล้ว 

(      )  หลักฐานถูกต้องและมีคุณสมบัติตามประกาศฯ 

(      )  ขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก                               .  

                                                                       .    

                                                                       .    

                                                                       .    

                                                                                                                                                                                                                      

 

ลงลายมือชื่อ                                 ผู้ตรวจสอบหลักฐาน 

                (                               ) 

                   /                           /             .  

                      

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินค่าสมัคร 
 

(      )  ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน 200 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว 
            ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่                     เลขที ่                   . 

                                          วันที ่            เดือน                                พ.ศ.                 

 
 
 

                                          ลงลายมือชื่อ..................................................                                     

                                                          (                                  ) 

                                                             /                           /             .  
 
 
   

 

 

 

 

 



 
                    (เอกสารหมายเลข 2) 

 
แบบประเมินบุคคลเพือ่พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ในการสอบคัดเลอืกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ 

ช่ือผู้รับการประเมิน    ต าแหน่ง    ระดับ   
องค์การบริหารส่วนต าบล   อ าเภอ   จังหวัด     

 
ตอนที่  1  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้รับการประเมิน  (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
 
1.  ช่ือและนามสกุลของผู้รับการประเมิน ................................................................................................. 
 

2.  วุฒิการศึกษา..........................สาขาวิชา................................ระดับการศกึษา....................................... 
     สถานศึกษา..........................................................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .......................... 
 

3.  เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ............ต าแหน่ง....……………………....... 
 

4.  ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานท่ีจะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานหรืองาน 
     อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  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.......................................................เมื่อวนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ. ................... 
 

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

7.  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................ผู้รับการประเมิน 

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

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

                       วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ. ..................... 
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ตอนที่ 2 การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
หมวด ๑ องค์ประกอบที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน) 

๑.๑  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ 

ความช านาญ ความรอบรู้ในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
กับต าแหน่ง รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
               ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ และงานเสร็จทันเวลา ท้ังนี้ให้รวมถึงความสามารถในการ
แก้ปัญหา เชาวน์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 

 

  

๑.๒  ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่
พิจารณาจากความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่น

ท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ และเป็นผลดีแก่ทางราชการ  
การไม่ละเลยต่องาน   และพร้อมท่ีจะรับผิดชอบต่อผลของงานท่ี
เกิดขึ้น ฯลฯ 

๒๐ 
 
 
 

 

  

หมวด ๒ ความประพฤติ  (๒๐ คะแนน) 
                พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ
ประวัติการท างาน รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ 

๒๐ 
 

 
 

  

หมวดที่ ๓ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  
(๔๐ คะแนน) 
              ๓.๑ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
                    พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม 
หลักการ แนวทาง เทคนิควิธีการหรือส่ิงใหม่ๆ มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก หรือ
งานใหม่ให้ส าเร็จ เป็นผลดี ฯลฯ 

 
 

๘ 
 
 
 
 

 

  

               ๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
                     พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน ระบบ
ราชการ และงานในหน้าท่ี แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิดความเช่ือ และ
อุดมการณ์ ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานท่ี
รับผิดชอบ 
 
 

๘ 
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องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
               ๓.๓ ความเป็นผู้น า 
                     พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล 
การตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน การให้
ค าแนะน าและการพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง 
กว้างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 

๘ 
 
 
 
 

  

               ๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
                      พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ความหนักแน่นมั่งคงในอารมณ์ ความเช่ือมั่นในตนเอง 
ตลอดจนกิริยาท่าทาง และท่วงทีวาจา ท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

๘ 
 
 
 

  

               ๓.๕ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ ์
                     พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลท่ีจะเข้า
ได้กับสถานการณ์ สังคม และส่ิงแวดล้อมใหม่ๆความยืดหยุ่นและ
ความสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น 
ฯลฯ 

๘   

รวม ๑๐๐   
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ตอนที่ 3 สรุปความเห็นในการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

(      )  ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60) 
(      )  ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงรอ้ยละ 60) 
  (ระบุเหตุผล)          
             
 
                                             ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น) 
                                                    (..................................................)  
                                          ต าแหน่ง................................................... 
                                          วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ........... 
  

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(      )  เห็นด้วยกับการประเมิน  
(      )  ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน เพราะ 
  (ระบุเหตุผล)          
             
 
                                             ลงช่ือ...................................................... 
                                                    (..................................................)  
                                          ต าแหน่ง................................................... 
                                          วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ........... 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(      )  เห็นด้วยกับการประเมิน  
(      )  ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน เพราะ 
  (ระบุเหตุผล)          
             
 
                                             ลงช่ือ...................................................... 
                                                    (..................................................)  
                                          ต าแหน่ง................................................... 
                                          วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ........... 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลอืกพนักงานสว่นต าบลเพือ่แต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
          เขียนท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบล               .      

วันท่ี      เดือน                    พ.ศ. 2561 

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

  ข้าพเจ้า                                ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                     . 
อ าเภอ                      จังหวัด                            ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ                             …   
ต าแหน่ง                                     ยินยอมให้                                                          สมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   ขององค์การบริหารส่วนต าบล                                . 
อ าเภอ                       จังหวัด                           .หากได้รับการคัดเลือก  ข้าพเจ้ายินยอมให้โอน/ย้าย 
ไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

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

                นายก....................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


