
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  

เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ  
....................................................... 

 
 ด้วยเทศบาลต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด เชียงใหม่  จะด าเนินการสอบคัดเลือก
เพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งใน 
สายงานที่เริ่มต้นจากสายงานวิชาการ  จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  1 อัตรา 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่  
๓๐ ธันวาคม 2557  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

1. ชื่อต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ   
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-3103-001     จ านวน   1   อัตรา 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน     
การท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือด้านวินัยจราจร  ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
     1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
         1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
         1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
       1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหา               
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์  

/1.5  ศึกษาวิเคราะห์.... 
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   1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และส่วน
ราชการต่างๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  
       1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดท ากระบวนงานของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)  
    1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1.8 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดท าเอกสารรายงาน
ต่าง ๆ ทางด้านการจราจร และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือน ามาประกอบในการวางแผน
และด าเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร 
    1.9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม          
รื้อย้าย สิ่งอ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
    1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม  
    1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร  
       1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา          
จากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและ         
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่  

2. ด้านการวางแผน 
       2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
       2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัด
ในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
       2.3 วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. ด้านการประสานงาน 
   3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
       3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

/4.  ด้านการบริการ… 
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4. ด้านการบริการ 
       4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน
โครงการ  
       4.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
หรืองานการจราจร เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
       4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือ       

ทางสังคมศาสตร์  การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

2.  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน   ในสาขาวิชาหรือ       
ทางสังคมศาสตร์  การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3.  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือ       
ทางสังคมศาสตร์  การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

4.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ 2 และต าแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น 15,060 บาท 

4. การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 

ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการสอบ 
คัดเลือก ฯ ก าหนดด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลลวงเหนือ อ าเภอ 
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม - 3 เมษายน  2563  ในวันและเวลาราชการ หากมี
ข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 053-104548 ต่อ 16 โดยผู้สมัคร
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบตามประกาศนี้ 

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ก) ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับ
สมัครสอบคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสาร
ทุกฉบับในวันสมัคร (ส าเนาเอกสารทั้งหมดให้ใช้กระดาษ A 4 เท่านั้น) ดังต่อไปดังนี้ 
 

/1.  รูปถ่ายหน้าตรง... 
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1. รูปถ่ายหน้าตรงชุดข้าราชการไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ–สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง    จ านวน ๓ รูป   

2. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่ต้นสังกัดอนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัคร      
คัดเลือก ฯ  (ภาคผนวก ข)       จ านวน  1  ฉบับ 

3. ส าเนาบัตรประจ าเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน  1  ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประวัติของผู้สมัคร     จ านวน  1  ชุด 
5. ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  

ตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รบัสมัครสอบคัดเลือก     จ านวน  1  ชุด 
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน   จ านวน  1  ฉบับ 
7. แบบประเมินบุคคลเ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาคผนวก ค)  

ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นได้ประเมินให้คะแนนแล้ว     จ านวน  ๑  ชุด 
8. ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เป็นต้น  

จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น  

ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกฯ 
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้า
รับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคัดเลือกคนละ  2๐๐.- บาท  

(สองร้อยบาทถ้วน) โดยช าระในวันสมัคร (เมื่อสมัครสอบคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบ 
ในวันที่  7 เมษายน 2563  โดยป ิดประกาศไว ้ที ่ส าน ักงาน เทศบาลต าบลลวง เหน ือ  หรือทาง 
www.Loungnuae.go.th  โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเอง 

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี 
คุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับ
การสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับ
การสอบคัดเลือก และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น  
 
 

/8. หลักเกณฑ์... 
 
 
 
 

http://www.loungnuae.go.th/
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8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะด าเนินการสอบคัดเลือก ทั้ง 3 ภาค ดังนี้ 

  1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
              ให้ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืน
เกี่ยวข้อง ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 
  3) นโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  5) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
  6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  7) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  8) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  9) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ.2558 
  10) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  11) หลักคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ 

12) ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน     

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม                    
๑๐๐ คะแนน 
   ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะ 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
       4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558 
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559  
  6) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  8) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

                 /3.ภาค... 
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 น3.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
     ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสารและวิธีอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง หรือ
ด้านอื่นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม            

9. ประกาศวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 เมษายน 2563   

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

10. การประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ และเกณฑ์การตัดสิน 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่  7 พฤษภาคม 

2563  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคในข้อ 8 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

และจะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบ
ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในล าดับ        
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   

11. กรณีการทุจริต   
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต  หรือส่อไปในทางอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ 

สอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานให้เทศบาลต าบลลวงเหนือทราบ เพื่อพิจารณาว่าสมควร
ยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากเทศบาลต าบลลวงเหนือให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้
ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มี
สิทธิเข้าสอบคัดเลือกอีกต่อไป 

12. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
1. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศ

รับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่  ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการ
บรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก 

2. ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน 
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือก คือ 

  (ก)  ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
  (ข)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
  (ค)  ผู้นั้นได้ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม  ก่อนการแต่งตั้ง 
  (ง)  ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

    (จ)  เมื่อ ก.ท.จ.เชียงใหม่ มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน  
                        /13.การ... 
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13. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
 เทศบาลต าบลลวงเหนือ จะแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยผู้ที่

อยู่ล าดับต้นจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับต่อไป  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) แล้ว 
            

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน     
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
             
 
 

(นายดวงแก้ว  สะอาดล้วน) 
 นายกเทศมนตรีต าบลลวงเหนือ 

 

          
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
- 8 - 

 

 ภาคผนวก ก 
  

เลขประจ าตัวสอบ............ 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในประเภทท่ัวไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ  

 ของเทศบาลต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ 

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........................................................................  
 เทศบาล.........................................................อ าเภอ.....................................จงัหวดั............................... 
 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....... ...................... 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
   ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  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 นิ้ว 
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7.  วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ระบุวุฒิท่ีได้รับทุกวุฒิ) 
 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      
การศึกษา 
ระดับอ่ืน ๆ  
ที่ส าคัญ 

     

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

การด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  
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... 
 

 

 



 
- 10 - 

 

10.  ดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    

11.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
  

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

    
    
    
 

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

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

14.  ประวัติผลงาน  วิชาการหรืออ่ืน ๆ 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 าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล     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 
   แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  จ านวน................ชุด 
   ใบรับรองแพทย์       จ านวน................ฉบับ 
   ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ คือ...............................................................  จ านวน................ฉบับ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่า 
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือก 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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หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการสอบคัดเลือก 

เพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทท่ัวไป  
ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ 

 

       เขียนที่ เทศบาล.............................................  

          วันที่.............เดือน  ....................  พ.ศ. 2562 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................... ..................ต าแหน่ง............ .....................
อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………… ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่ง................................................................ .... ระดับ......................... ข้ันเงินเดือน ........................บาท
สังกัด.............................................อ าเภอ.........................................จังหวัด......................................................  
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศเทศบาลต าบลลวงเหนือ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน
สายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น
จากสายงานประเภทวิชาการ ในต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  และยินยอมให้โอน
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

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

1. ผู้อนุญาตจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งแทนได้เท่านั้น กรณีพนักงานเทศบาล ได้แก่ นายกเทศมนตรีที่ผู้สมัคร
สังกัดอยู่  เว้นแต่กรณีไม่มีนายกฯ ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ 

2. ในกรณีหนังสือรับรองไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครสอบ ไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองพร้อมกับใบสมัครจะไม่มี
สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
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ภาคผนวก ค 
 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้น 

จากประเภทท่ัวไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

เทศบาลต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

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 (เฉพาะสายผู้บริหาร) 
    4.1………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ปี....................เดือน  
    4.2………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ปี....................เดือน  
    4.3………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ปี....................เดือน  

5. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................................................................ระดับ.............ขั้น........ ...........................บาท 
    กอง....................................................เม่ือวันท่ี................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 
   - ตั้งใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี 
   - จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน 

10  

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

10  

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

10  

5. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
  - ความรู้ความช านาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
  - สามารถปฏิบัติงานที่ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
  - งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
  - 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) 
(     )  ไม่ผ่านการประเมิน (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 
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