
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลนาโสก 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงตางสายงาน 

ในสายงานประเภทท่ัวไป เปนสายงานประเภทวิชาการ 
.............................................................. 

  ดวย เทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการ        
สอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงตางสายงาน ในสายงานประเภทท่ัวไปเปนสายงาน
ประเภทวิชาการ 

     อาศัยอำนาจตามความในขอ ๕๔(๓) , ๘๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันท่ี       
10 กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลนาโสก จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ ง          
พนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงตางสายงาน ในสายงานประเภทท่ัวไปเปนสายงานประเภทวิชาการ  ดังนี้ 

    ๑. ตำแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือกฯ 
        ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  เลขท่ีตำแหนง 43-2-01-3103-001  
จำนวน  ๑  อัตรา 
    ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ 
        ๒.๑  ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงพนักงานเทศบาลในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1
หรือสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 2 และตำแหนงประเภทท่ัวไป โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 2 ป    
        ๒.๒  ไดรับเงินเดือนไมต่ำกวา ๑๕,๐๖๐.- บาท 
        ๒.๓  ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผูดำรงตำแหนงท่ีตองการ
สมัครใน ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
กำหนด แนบทายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ (ผนวก  ก) 
    ๓. การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
        ใหผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกฯ ขอและยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตาง ๆ ดวยตนเอง        
ไดท่ีเทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ตั้งแตวันท่ี  9  ธันวาคม  2563 ถึงวันท่ี            
24 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี โทร.0 - 4266 - 0008 

    ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองย่ืนในวันสมัคร 
        ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกฯ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
พรอมดวยหลักฐานซ่ึงผูสมัครสอบไดรับรองสำเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกำกับไวในเอกสารทุกฉบับ  ดังนี้ 
       (๑)  ใบสมัคร (ผนวก ข) 
       (๒)  รูปถายชุดเครื่องแบบขาราชการหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว  
(ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันปดรับสมัคร)             จำนวน  ๓  รูป 
  

               /(๓) หนังสือยินยอม... 
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        (๓)  หนังสือยินยอมและรับรองของผูบังคับบัญชาจากตนสังกัดอนุญาตใหมาสมัครสอบคัดเลือกฯ  
            (ผนวก ค)                 จำนวน  ๑  ฉบับ   

        (๔)  แบบประเมินบุคคล (ผนวก ง)            จำนวน  ๑  ชุด 
        (๕)  สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล          จำนวน  ๑  ชุด 
        (๖)  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล          จำนวน  ๑  ฉบับ 
        (๗)  สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript of Records )  
ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนงท่ีสมัครสอบฯ สำหรับหลักฐานการศึกษาท่ีเปนภาษาตางประเทศ  
ใหแนบฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทยมาดวย               จำนวน  ๑  ชุด 
        (๘) ใบรับรองแพทยออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร     จำนวน  ๑  ฉบับ 
        (๙)  หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) จำนวน  ๑  ชุด 
      ท้ังนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสำเนาถูกตองและใหผูสมัครตรวจสอบและ
รับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏวาผูสมัคร 
สอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน เทศบาลตำบลนาโสก จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ              
ในการสมัครสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 

   ๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
     ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบเพ่ือนำไปเปนคาใชจายในการดำเนินการ              
สอบคัดเลือกฯ  จำนวน  ๒๐๐.- บาท (สองรอยบาทถวน) เม่ือสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
ไมวากรณีใด ๆ 

   ๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบฯ กำหนด วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือกฯ 
     คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกฯ วันเวลาสถานท่ีสอบ 
และระเบียบเก่ียวกับการสอบ สำหรับภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถ               
ท่ีใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2563          
ณ เทศบาลตำบลนาโสก  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
    ท้ังนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือกผูใด           
มีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกำหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไมใหผูนั้นเขารับ  
การสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไมใหผานการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูไดรับ 
การสอบคัดเลือก 
   ๗. กำหนด วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
      คณะกรรมการจะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยจะสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ  ในวันท่ี        
15 มกราคม 2564  สอบขอเขียนเวลา ๐8.3๐ - 10.30 น. และสอบสัมภาษณ เวลา ๑1.00 น. เปนตนไป  
สถานท่ีสอบคัดเลือกจะแจงในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบฯ 
   ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ 
      หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบงเปน ๓ ภาคคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน  แยกรายละเอียด
ดังนี้ 
 

                       /ก. ภาคความรู... 
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     ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
        ทดสอบความรูความสามารถท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงโดยวิธีสอบขอเขียนดังตอไปนี้ 

(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60  
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม               

ถึงปจจุบัน              
     (๓)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
     (๔)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
     (๕)  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
     (๖)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
     (๗)  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
     (๘)  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
ปจจุบัน 
     (๙)  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาและการวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
     (๑๐) ทดสอบความรูเก่ียวกับ สถานการณบานเมืองในปจจุบันอ่ืนๆ ท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
ตามแนวทางท่ีระบุไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง 
    ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
             ทดสอบความรูความสามารถท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงโดยวิธีสอบขอเขียนดังตอไปนี้  

(๑) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(๒) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 และแกไขเพ่ิมเติม              

ถึงปจจุบัน 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          

พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ          

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  
(๖) ความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ระยะ 20 ป 
(๗) ความรูเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ท่ีเก่ียวของกับตำแหนง นักวิเคราะห 

นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
          ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง  (ภาค ค)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
        ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงในดานตาง ๆ โดยวิธีสอบสัมภาษณ
ตามท่ีกำหนดในแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงท่ี ก.ท. กำหนด 
 

/9. การข้ึนบัญชี... 



 

-4- 
 
   ๙. เกณฑการตัดสิน 
     การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาค           
ท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่ำกวารอยละ ๖๐  
 

   ๑๐. การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
       เทศบาลตำบลนาโสก จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันท่ี 18 มกราคม 2564    
โดยเรียงลำดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบ
ไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตำแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับ          
ท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปเทากัน          
ใหผูไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวาและจะประกาศข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
จำนวน  ๒ เทาของอัตราวางตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยตองเรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือกได
ลำดับท่ี ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเม่ือไดมีการบรรจุแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามจำนวนอัตราวางท่ีจะแตงต้ังแลว 
บัญชีสำรองใหยกเลิก 

   ๑๑. การบรรจุและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกฯได 
        เทศบาลตำบลนาโสก  จะแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดใหดำรงตำแหนงจากบัญชีผลการสอบ
คัดเลือกตามลำดับท่ีไดข้ึนบัญชีไวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร 

     จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี   13 พฤศจกิายน พ.ศ. ๒563 
 

                      

(นายพยุงศักดิ์  สุวรรณพันธ) 
   นายกเทศมนตรีตำบลนาโสก 
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ตำแหนงประเภท   วิชาการ  
ช่ือสายงาน    วิเคราะหนโยบายและแผน  
ช่ือตำแหนงในสายงาน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
ระดับตำแหนง    ระดับปฏิบัติการ   

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการ 

ทำงาน ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรือดานวิจัยจราจร ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ

เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพ่ือนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบรหิาร 

1.2 รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบื้องตน เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกำหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว 

    1.๓ วิเคราะหนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอขอคิดเห็น เพ่ือชวยจัดทำแผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนา ๓ ป แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

๑.๔ สำรวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดำเนินงานและประเด็นปญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือเปนขอมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร 

1.๕ ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล และ             
สวนราชการตาง ๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจน 
การติดตามประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

๑.๖ ประสานและรวบรวมขอมูลท่ีจำเปนตาง ๆ เพ่ือประกอบการจัดทำกระบวนงานของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะหระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART) 

๑.๗ ประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังในและนอกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือนำไปจัดทำแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1 .๘  ศึกษา สำรวจ รวบรวมส ถิ ติข อ มูล ตรวจสอบ วิ เคราะห  วิจั ยและจัดทำ
เอกสารรายงานตาง ๆ ทางดานการจราจร และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสัมพันธกับการจราจร เพ่ือนำมาประกอบ 
ในการวางแผนและดำเนินการแกปญหา หรือปรับปรุงการจราจร 

๑.9 ชวยดำเนินการสำรวจ คำนวณโครงสราง และประมาณราคาคากอสรางซอมแซม        
รื้อยาย สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนสงสาธารณะทางบก รวมท้ังประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน            
จากการกอสรางนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

/1.10 ชวยตรวจสอบ.... 
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1.10 ชวยตรวจสอบสัญญาของผูรับเหมาเอกชนในการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงรื้อ
ถอนสิ่งกอสรางทางดานการจราจรท้ังทางบกและทางน้ำ เพ่ือใหถูกตองตามกฎหมายท่ีกำหนดไวอยางโปรงใส
และเปนธรรม 

1.11 ชวยพัฒนาระบบจราจร รวมศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับเสนทางจราจร เพ่ือนำไปใช
เปนขอมูลในการจัดระเบียบจราจร 

๑.๑๒ ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท้ังจากผลการดำเนินงานท่ีผานมาจาก
สภาวะภายนอก จากนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทำแผน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 5 ปและแผนปฏิบัติการประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสม           
และเปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

๒. ดานการวางแผน 
๒.๓ วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงาน

หรือโครงการ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 
๒.๒ วางแผนและรวมดำเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องคกร และกลุมจังหวัด

ในโครงการของหนวยงานเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค 
๒.๓ วางแผนการดำเนินงานการจัดทำรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

๓. ดานการประสานงาน 
๓.1 ประสานการทำงานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให           

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
๓.๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๔. ดานการบริการ 

๔.๓ รวบรวมขอมูล เพ่ือเผยแพรและถายทอดองคความรูท่ีเก่ียวกับการจัดทำแผนงาน
โครงการ 

๔.๒ ใหคำปรึกษา แนะนำ ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานนโยบายและ
แผนหรืองานการจราจร เพ่ือแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

๔.๓ จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานคนควาวิจัยดานการจราจร เพ่ือเปนประโยชน
ตอการคนควาวิจัยและใหบริการขอมูลกับประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

สังคมศาสตร การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร บริหาร สถิติ สังคมวิทยา
ประชากรศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
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๒. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร บริหาร สถิติ สังคมวิทยา
ประชากรศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร บริหาร สถิติ สังคมวิทยา
ประชากรศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ  
1. ความรูท่ีจำเปนประจำสายงานประกอบดวย  

1.1. ความรูท่ีจำเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1  
1.2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1  
1.3. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของ 
       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     ระดับ 1  
1.4. ความรูเรื่องการจัดการความรู     ระดับ 1  
1.5. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร    ระดับ 1  
1.6. ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
1.7. ความรูเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ระดับ 2  
1.8. ความรูเรื่องการติดตามประเมินผล    ระดับ 2  

2. ทักษะท่ีจำเปนประจำสายงานประกอบดวย  
2.1 ทักษะการบริหารขอมูล      ระดับ 1  
2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร      ระดับ 1  
2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ 1  
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถายทอดความรู   ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 1  
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1  

3. สมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง ประกอบดวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์      ระดับ 2  
3.1.2 การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับ 1  
3.1.3 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน    ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเปนเลิศ     ระดับ 1  
3.1.5 การทำงานเปนทีม     ระดับ 1  
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3.2 สมรรถนะประจำสายงาน 
3.2.1 การแกไขปญหาและดำเนินการเชิงรุก   ระดับ 1  
3.2.2 การคิดวิเคราะห      ระดับ 1  
3.2.3 การสั่งสมความรูและความเชียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน  ระดับ 1 
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ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงตางสายงาน 
ในสายงานประเภทท่ัวไป เปนสายงานประเภทวิชาการ 

ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
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     เกิดวันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ......................อายุ................ป  สญัชาติ............................... 
๒. เลขประจำตัวประชาชน.........................................ออกให  ณ  อำเภอ/เขต........................จังหวดั........................ 
๓. ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก  บานเลขท่ี...............หมูท่ี..............ตรอก /ซอย............................................ 
     ถนน.........................แขวง /ตำบล...............................เขต / อำเภอ..............................จังหวัด............................. 
     รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท.............................................  e-mail………............................................. 
๔. วุฒิการศึกษา..............................................................สาขาหรือวิชาเอก.................................................................. 
    ชื่อสถานศึกษา..................................................................................จังหวัด............................................................. 
    วัน  เดือน  ป  ท่ีสำเร็จการศึกษา....................../.............................................../............................ 
๕.  สมัครสอบคัดเลือกในตำแหนง................................................................................................................................. 
๖.  ไดดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงท่ีใชเปนคุณสมบัติในการสอบ คือ............................................................... 
     ..........................................................................ตั้งแตวันท่ี..............เดอืน....................................พ.ศ. ................... 
 ถึงวันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ. ..........................รวมระยะเวลา.................ป .........................เดือน 
๗. เริ่มรับราชการครั้งแรกตำแหนง.......................................................ระดับ........สังกัด............................................. 
    อำเภอ................................จังหวัด.................................เม่ือวันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ.................... 
๘. ตำแหนงปจจุบัน.........................................................................ระดบั...............ข้ันเงินเดือน............................บาท 
    สังกัด........................................................................................อำเภอ..........................จงัหวัด............................... 
๙. เคยปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีสมัครสอบ  ไดแก................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................................. 
๑๐. การถูกลงโทษทางวินัย(     )  ไมเคย(     )  เคย ระบุ..................................................................................... 



 

- ๒ - 
๑๑.  ไดแนบหลักฐานตาง ๆ ซ่ึงไดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัครดังนี้ 
     (    )  ใบสมัคร (ผนวก ข) 
     (    )  รูปถายชุดเครื่องแบบขาราชการหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ 
       ขนาด ๑นิ้ว ( ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันปดรับสมัคร )         
       จำนวน  ๓  รูป 
     (    )  หนังสือยินยอมและรับรองของผูบังคับบัญชาจากตนสังกัดอนุญาตใหมาสมัครสอบฯ 
       คัดเลือก  จำนวน  ๑  ฉบับ   (ผนวก ค) 
     (    )  แบบประเมินบคุคล (ผนวก ง)               จำนวน  ๑  ชุด 
     (    )  สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล         จำนวน  ๑  ชุด 
     (    )  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล        จำนวน  ๑  ฉบับ 
     (    )  สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  
       ท่ีแสดงวาเปนผู มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนงท่ีสมัครสอบฯ สำหรับหลักฐาน

การศึกษาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศใหแนบฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทยมาดวย
จำนวน  ๑  ชุด 

     (    )  ใบรับรองแพทยออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร   จำนวน  ๑  ฉบับ 
     (    )  หลักฐานอ่ืน ๆ                                                                                                                                 
เชน ใบสำคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) จำนวน ๑  ชุด 
 

   ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
กำหนดไวในประกาศรับสมัครสอบ และขอความท่ีขาพเจาแจงไวในใบสมัครถูกตองและเปนความจริงทุก
ประการ หากไดตรวจสอบภายหลังพบวาขาพเจามีคุณสมบัติไมครบถวน ขาพเจายินดีใหถอนชื่อขาพเจา     
ออกจากรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ หรือมิใหแตงตั้งใหดำรงตำแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 
 

                (ลงชื่อ).........................................................ผูสมัครสอบ 
                        (.........................................................) 
                          วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ. ..................... 
คำรับรองความเห็นของผูบังคับบัญชา 
 ๑. ความเหมาะสมกับตำแหนง     (    )  ยังไมเหมาะสม     (     )  เหมาะสม       (    )  เหมาะสมมาก 
 ๒. ความคิดเห็นอ่ืน   เห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมเหมาะสมกับตำแหนง  เพราะ 

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

              (ลงชื่อ)........................................................................ 
                           (                              ) 
                   ตำแหนง ปลัดเทศบาล............................... 
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ความคิดเห็นของนายกเทศมนตร ี

(      )   เหมาะสม  (     )  ไมเหมาะสม 

               (ลงชื่อ)........................................................................ 
                       (                                    ) 
                 ตำแหนง นายกเทศมนตร.ี.............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
              เฉพาะเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 ไดรับเอกสารการสมัครสอบครบถวน 
 มีปญหา  คือ..................................................... 

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

ลงลายมือชื่อ.......................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
     (......................................................) 
       ............./............................/............ 

 

ไดตรวจสอบหลักฐานตางๆ ท่ีผูสมัครไดนำมายื่นแลว 
 หลักฐานถูกตองและมีคุณสมบัติตามประกาศ 
      สมัครสอบคัดเลือก 
  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก........................................ 
  มีปญหาอ่ืนๆ  ..................................................... 

 

 
 ลงลายมือชื่อ ..............................................ผูตรวจหลักฐาน 
             (...................................................) 
            ............/............................../............ 

 

เฉพาะเจาหนาท่ีผูรับเงินคาสมัคร 
 

    ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ   จำนวน   ๒๐๐  บาท   ไวเรียบรอยแลว 
  ตามใบเสร็จรับเงิน   เลมท่ี.............................เลขท่ี.......................... 
                                   วันท่ี.....................เดือน.......................................พ.ศ...................... 
 

    ลงลายมือชื่อ ................................................................เจาหนาท่ีรับเงิน 
(..............................................................) 

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



 

ผนวก   ค 
หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงตางสายงาน 

ในสายงานประเภทท่ัวไป เปนสายงานประเภทวิชาการ 
ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 

เขียนท่ี...................................................... 
วันท่ี...........เดือน........................................พ.ศ. .................. 

 
ขาพเจา (๑) นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ตำแหนง  นายกมนตรี

ตำบล...................................................อำเภอ........................................จังหวัด................................................... 
อนุญาตให  (๒) นาย/นาง/นางสาว.................................................................................ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาล 
ตำแหนง..........................................................................ระดับ..............ข้ันเงินเดือน.....................................บาท 
แผนก / ฝาย...........................................................กอง /สวน/ สำนัก................................................................. 
เทศบาลตำบล......................................อำเภอ...............................................จังหวัด............................................ 
สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงตางสายงาน ในสายงานผูปฏิบัติจากสายงาน
ประเภทท่ัวไป เปนสายงานประเภทวิชาการ ตำแหนง....................................................... ตามประกาศเทศบาล
ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ลงวันท่ี .............................................. เรื่อง การรับสมัคร
สอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงตางสายงาน ในสายงานประเภทท่ัวไป เปนสายงาน
ประเภทวิชาการ และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงได หากผานการสอบคัดเลือก 
 
 
               (ลงชื่อ)......................................................................... 
                         (................................................................) 
                       นายกเทศมนตรตีำบล.................................. 
 
หมายเหตุ  (๑) ผูอนุญาตจะตองเปนหัวหนาสวนราชการซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาท่ีมีอำนาจสั่งแตงตั้งตามมาตรา 

๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    (๒)  ชื่อพนักงานเทศบาลผูสมัครคัดเลือก 
     ในกรณีท่ีหนังสืออนุญาตไมถูกตองหรือผูสมัครสอบคัดเลือกไมไดยื่นพรอมกับใบสมัครจะไมมี
สิทธิเขาสอบคัดเลือกฯ 

 



 

ผนวก  ง 
 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนง 
ใหดำรงตำแหนงตางสายงานในสายงานประเภทท่ัวไป เปนสายงานประเภทวิชาการ 

ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เทศบาลตำบลนาโสก  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

 
 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับการประเมิน (สำหรับผูรับการประเมินกรอก) 

๑. ชื่อและนามสกุลของผูรับการประเมิน........................................................……………………………..……....…………………….…… 

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

สถานศึกษา...............................................................................................จบการศึกษาเม่ือ ป พ.ศ. ................................. 

๓.เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันท่ี........ เดือน .........................พ.ศ................... ตำแหนง................................................... 

๔.ไดปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในตางสายงานหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลว 

ไมนอยกวา ๑ ป ดังนี้ 

   ๔.๑....................................................................................................................................รวม............ป...............เดือน 

   ๔.๒....................................................................................................................................รวม............ป...............เดือน 

   ๔.๓....................................................................................................................................รวม............ป...............เดือน 

๕.ปจจุบันดำรงตำแหนง ..................................................................................................ข้ัน.....................................บาท 

สวน/สำนัก......................................................................เม่ือวันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ................ 

๖. ประวัติการถูกดำเนินการทางวินัย  (ถามี)........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
๗. ผูรับการประเมินรับรองขอมูลขางตนถูกตองเปนจริง 
 

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

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

                                                              ตำแหนง ..................................................................... 

                                                              วันท่ี..........เดือน...................................พ.ศ. .................. 



 

- ๒ - 
 

ตอนท่ี ๒ การประเมินบุคคล (ผูบังคับบัญชาตนสังกัด) 

องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

หมาย
เหตุ 

หมวด ๑ องคประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน) 
๑.๑ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
              ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ ความชำนาญ ความ
รอบรูในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับตำแหนง รวมท้ังการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ 
              ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสำเร็จตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยคำนึงถึงความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณและงานเสร็จทันเวลา
ท้ังนี้ใหรวมถึงความสามารถในการแกปญหา เชาวปญญา และความถนัด
เฉพาะงาน ฯลฯ 

 
 

๒๐ 

  

๑.๒ ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
               พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงม่ันท่ีจะทำงานท่ี
ไดรับมอบหมายใหสำเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ ไมละเลยตองานและพรอม
ท่ีจะรับผิดชอบตอผลของงานท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ 

 
๒๐ 

  

หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน) 
                พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการ
ทำงาน รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของ
ทางราชการ ฯลฯ 

 
๒๐ 

  

หมวด ๓ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง (๔๐ คะแนน) 
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
                พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหมๆมาใชใหเปนประโยชนในการทำงาน การปรับปรุงงาน 
ความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ และมีความคิดสรางสรรคในการทำงาน
ยาก หรืองานใหมใหสำเร็จเปนผลดี ฯลฯ 
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
              พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีตอประชาชน ระบบราชการและงานในหนาท่ี
แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทำงานความจงรักภักดีตอหนวยงาน 
แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณท่ีสอดคลองกับนโยบาย โครงการหรือ
แผนงานท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ 
๓.๓ ความเปนผูนำ 
              พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล การตัดสินใจ การ
วางแผนงาน การมอบหมายงาน การใหคำแนะนำและการพัฒนา การควบคุมงาน 
ความใจกวาง และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึง
กวางขวางรอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ 

 
 

๘ 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๘ 

  



 

- ๓– 
 

ตอนท่ี ๒ การประเมินบุคคล (ผูบังคับบัญชาตนสังกัด)ตอ 

องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

หมาย
เหตุ 

๓.๔ บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
              พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนัก
แนนม่ันคงในอารมณ ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนกิริยาทาทางและทวงทีวาจา
ท่ีเหมาะสม ฯลฯ 
 

 
๘ 
 

  

๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
              พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลท่ีจะเขาไดกับสถานการณ 
สังคม และสิ่งแวดลอมใหมๆ ความยืดหยุนและความสามารถทำงานรวมกับ
ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอและ
ประสานงานกับผูอ่ืน ฯลฯ 
 

 
๘ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รวม ๑๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๔- 
 

ตอนท่ี ๓ สรุปความเห็นในการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(       )  ผานการประเมิน          (ไดคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ ๖๐) 
(       )  ไมผานการประเมิน       (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ ๖๐) 
ระบุเหตุผล 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

                                                 (ลงชื่อ) ......................................................ผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาชั้นตน) 
                                                          (......................................................) 
                                                 ตำแหนง.............................................................. 
                                                 วันท่ี...............เดือน................................พ.ศ............... 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลำดับ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

                                                 (ลงชื่อ) .........................................................  
                                                          (.........................................................) 
                                                 ตำแหนง   ปลัดเทศบาล................................ 
                                                 วันท่ี...............เดือน................................พ.ศ............... 

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

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

                                                 (ลงชื่อ) ...............................................................  
                                                             (......................................................) 
                                                 ตำแหนง นายกเทศมนตรีตำบล........................ 
                                                 วันท่ี...............เดือน................................พ.ศ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 5 – 
 

คำช้ีแจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนง 
        ๑.ผูประเมิน 
           ๑.๑ ผูบังคับบัญชาชัน้ตนของผูขอรับการประเมิน ไดแก ผูอำนวยการสำนัก/กอง ท่ีเปนผูบังคับบัญชา
ของผูสมัคร 
           ๑.๒ ผูบังคับบัญชาชัน้เหนือข้ึนไปตามลำดับ ไดแก ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี 
        ๒. ผูสอบคัดเลือกไดตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงไม
ต่ำกวารอยละ ๖๐  
เกณฑการใหคะแนนในแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนง 

คะแนนเต็ม ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๒๐ ต่ำกวา ๑๒ ๑๓-๑๕ ๑๖-๑๘ ๑๙ ข้ึนไป 
๘ ต่ำกวา ๕ ๕-๖ ๗ ๘ 

 


