
 

 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภทท่ัวไปเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ ในต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
................................................  

 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ จะด าเนินการสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไปเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ต าแหน่ง                   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 27–3-01-3103-00๑ จ านวน 1 อัตรา 

   อาศัยอ านาจความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามความใน  ข้อ 54 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบล  ลงวันที่  24 ตุลาคม 2545  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 2๕ ธันวาคม 
๒๕5๗  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 0975 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  22
กรกฎาคม  2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไปเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13  กันยายน  2564 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านคู  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไปเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง                   

27–3-01-3103-00๑ จ านวน ๑ อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  2.1 เป็นพนักงานส่วนต าบล ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้น
จากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 หรือต าแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
       2.2 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

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

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

/2.2.3 ได้รับปริญญาเอก... 
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  2.2.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางสังคมศาสตร์  การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหาร  สถิติ  สังคม
วิทยา  ประชากรศาสตร์  คณิตศาสตร์และสถิติ  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  ศาสตร์  หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
       2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 15,060.-บาท 

 3. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
     รายละเอียด (ตามผนวก ก) 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
     ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่น ใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ        
ด้วยตนเอง ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564  ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน  2564 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยสามารถ
สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 44 -634 -733  หรือสืบค้นข้อมู ล ได้ที่ เว็บ ไซด์ 
www.banku.go.th   

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร 
     ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครเข้าสอบคัดเลือกด้วยตนเอง  พร้อมเอกสารและ
หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันรับสมัคร
ดังต่อไปนี้  
     (๑)  ใบสมัครสอบคัดเลือก  (ผนวก ข) 
     (2)  รูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว            
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือน นับถึงวันสมัคร)             จ านวน  ๓ รปู   

(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ      จ านวน  1 ฉบับ 
(4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน             จ านวน  1 ฉบับ 
(5)  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1 ฉบับ 
(6)  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล    จ านวน  1 ชุด 
(7)  ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี

คุณวุฒิตรงตามต าแหน่งที่สมัครสอบและสอบคัดเลือก           จ านวน  1 ฉบับ 
(8 )  หนั งสือยินยอมจากต้นสังกัดซึ่ งอนุญาตให้มาสมัครสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ค)          

จ านวน 1 ฉบับ  
(9)  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาคผนวก ง)        

จ านวน 1 ชุด    
(10) ใบรับรองแพทย์ที่รับรองให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน ๑ ฉบับ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน        

และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามข้อ 6 (5) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  
ดังต่อไปนี้       

  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง        

                                 /(11)ส าเนา...   
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 (11) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส    
เป็นต้น  จ านวน 1 ชุด 

ส าหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้           
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือกรายใดเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศ คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 

 6. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ในอัตรา  200  บาท 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัคร  เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบคัดเลือกแล้ว 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
     หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกมีทั้งหมด  ๓ ภาค  ดังนี้   

     7.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ) ดังนี้ 
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม         

จนถึงปัจจุบัน 
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

จนถึงปัจจุบัน   
6. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
7. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 25๓๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 

ปัจจุบัน 
9. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
10. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ       

พ.ศ.2558 
   11. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี  

1๒. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ  
สังคมสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี)       

 
 

                 /7.2 ภาคความรู้... 
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  7.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และทดสอบความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ข้อสอบ    
แบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ) ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ 

อ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
พ.ศ. 2561 

5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)   

6. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง   
7. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล  

กระทรวง กรม 
9. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ  

(PMQA) 
10. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 
7.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

  ทดสอบโดยการประเมินบุคคลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืน ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในต าแหน่งด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาคไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 60 

 9. การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบคัดเลือก การก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก        
และการประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

  
 

/10. การข้ึนบัญชี…… 
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10. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จ านวน 2 เท่า ของอัตราว่าง        
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่           
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ 
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน              
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

11. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามล าดับที่ ในประกาศขึ้นบัญชี          
ผู้สอบคัดเลือกได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์) ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จะด าเนินการเรียกรายงานตัว
ผู้สอบคัดเลือกได้ ล าดับที่ 1 ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก และเมื่อได้มีการบรรจุ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองถือเป็นอันยกเลิก 

 12. การสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประกาศ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประกาศ กรณีที่การด าเนินการสอบ
คัดเลือกตามประกาศนี้  ไม่ว่าการด าเนินการในขั้นตอนใดๆ ขัดหรือแย้งกับประกาศประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 2๕ ธันวาคม ๒๕5๗ หรือการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ส่อไปในทางทุจริต          
โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวหรือแจ้งล่วงหน้า  และผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ          
จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   23   กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 

 

       (ลงชื่อ)  
            (นายบุญชวน  เม็นไธสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
(ภาคผนวก  ก) 

 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ต าแหน่งประเภท  วิชาการ  
ชื่อสายงาน   วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ระดับต าแหน่ง   ระดับปฏิบัติการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
   1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ

การเมือง และสังคม เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร  

1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการ ปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ  โครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาทาง เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์  

1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และ ส่วนราชการต่างๆ 
เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน การติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  

1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท ากระบวนงาน ของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ ด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (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 า เอกสารรายงานต่าง ๆ 
ทางด้านการจราจร และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือน ามาประกอบ ในการวางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร  

1.9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย         
สิ่งอ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก          
การก่อสร้างนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

/1.10 ช่วยตรวจสอบ..... 
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1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง  รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่าง โปร่งใสและ
เป็นธรรม  

1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือน าไปใช้ เป็นข้อมูลใน
การจัดระเบียบจราจร  

1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ จัดท า แผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่ 

2. ด้านการวางแผน  
 2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ม จังหวัดในโครงการ

ของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
2.3 วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

3. ด้านการประสานงาน  
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านบริการ  
4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ  
4.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ แผนหรืองาน 

การจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพ่ือเป็น ประโยชน์ต่อการ 

ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทาง 
สังคมศาสตร์  การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหาร  สถิติ  สังคมวิทยา  
ประชากรศาสตร์  คณิตศาสตร์และสถิติ  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาทาง 
สังคมศาสตร์  การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหาร  สถิติ  สังคมวิทยา  
ประชากรศาสตร์  คณิตศาสตร์และสถิติ  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ื นที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 
 

/3. ได้รับปริญญาเอก..... 
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 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร์  การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหาร  สถิติ  สังคมวิทยา  
ประชากรศาสตร์  คณิตศาสตร์และสถิติ  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  ศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
       1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ  1  
1.2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ  1 
1.3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

                 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ  1 
1.4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ  1 
1.5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร      ระดับ  1  
 
1.6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ  1 
1.7. ความรู้เรื่องการท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์    ระดับ  2 
1.8. ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล      ระดับ  2 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
2.1  ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ  1  
2.2  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ  1  
2.3  ทักษะการประสานงาน       ระดับ  1  
2.4  ทักษะการบริหารโครงการ       ระดับ  1  
2.5  ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้    ระดับ  1 
2.6  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ  1  
2.7  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ  1  

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

      3.1.1  การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 2  
      3.1.2  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
      3.1.3  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
      3.1.4  การบริการเป็นเลิศ       ระดับ 1  
      3.1.5  การท างานเป็นทีม       ระดับ 1  

    3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
     3.2.1  การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก    ระดับ 1  
     3.2.2  การคิดวิเคราะห์      ระดับ 1  
     3.2.3  การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 1  
     3.2.4  การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
     3.2.5  ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1  

 
 



 

 

 
ภาคผนวก ข 

 

ใบสมัครเลขท่ี............................. 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 
สายงานประเภทท่ัวไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในต าแหน่ง ………………………………………..  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

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

๑.  ชื่อ                                                       สกุล                                                   . 
๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
๓.  วัน เดือน ปีเกิด                                 อายุปัจจุบัน               ปี   
๔.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง                                              ระดับ                                 .                                 
. 

เงินเดือน                               บาท     งาน                                .                                         
. 
กอง/ฝ่าย                                       สว่น/ส านัก                                                       .                                                

. 
องค์การบริหารส่วนต าบล                               อ าเภอ                      จังหวัด                    .                
.  
โทรศัพท ์                                โทรสาร                                 e-mail                         .              
. 

 

๕.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก                                                                                
. 
 บ้านเลขท่ี                             ซอย/ตรอกถนน                                                            .                                               
. 
 แขวง/ต าบล                           เขต/อ าเภอ                     จังหวัด                                   .                                      
. 
 รหัสไปรษณีย์                        โทรศัพท์                                 โทรสาร                           .             

. 
 e-mail                                                     . 
 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ชื่อคู่สมรส                                     สกุล                            อาชีพ                       .              
. 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา  จ านวน            คน  (ชาย          คน  หญิง          คน) 
 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 

/8.วุฒิการศึกษา.................. 
 

 

 
 

รูปถ่ายขนาด 
๑ น้ิว 
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๘.  วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ระบุวุฒิท่ีได้รับทุกวุฒิ) 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอื่นๆ  
ที่ส าคัญ 

     

 

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ                             ต าแหน่ง                                ระดับ               . 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม                  ป ี               เดือน                    วัน 
 

การด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    

๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญฯ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     
     

 

๑๑.  ดูงาน  (ที่ส าคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    
    
    

 
/12. การปฏิบัติงาน 
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๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
    
    
    

 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 คอมพิวเตอร์………………………………………………………………………………………………….…………………….… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)                                          
 . 
๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 1.……………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
 2.……………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑๕.  ประวัติผลงาน  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 
๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
๑๗. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมใบสมัคร 
   ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล    จ านวน              ชุด 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน              ฉบับ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน              ฉบับ 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน              ฉบับ 
  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาระเบียนผลการเรียน  จ านวน              ฉบับ 
  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว      จ านวน              รูป 
  หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก จ านวน              ฉบับ 
  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จ านวน              ชุด 
  ใบรับรองแพทย์      จ านวน              ฉบับ 
  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ คือ                                            .  จ านวน              ฉบับ 
 

/ข้าพเจ้าขอรับรอง 
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   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบ
พบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
          ลงลายมือชื่อ ……………………………..………………………….ผู้สมัครสอบคัดเลือก 

         (………………………….……………………..…….) 
                วันที่           เดือน                             พ.ศ               . 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 

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

 
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน ๒๐๐  .-  บาท 
ไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...........เลขที่.............. 
วันที่..............เดือน................................พ.ศ................ 
 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับเงิน 
       (.....................................................) 
วันที่.............เดือน................................พ.ศ................. 

 
  

       ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
(   )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(   )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจาก                                                                                           
. 
 
                                    (ลงชื่อ)                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 (                                     )       
    วันที่.............เดือน................................พ.ศ................. 

                                    ( ลงชื่อ)                                   คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 (                                     )      

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

             ( ลงชื่อ)                                   คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 (                                     )       

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



 

 

 
   
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 

สายงานประเภทท่ัวไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ  
ในต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล……………………….อ าเภอ………………….……จังหวัด…………..……….. 
 

                              เขียนที ่ องค์การบริหารส่วนต าบล……………… 

      วันที่              เดือน                 พ.ศ.               
ว  

 
  ข้าพเจ้า  ........................................   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.....................
อ าเภอ.......................................... จังหวัด......................................................  เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง                  
อนุญาตให้ .............................................   ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ................................................ .                    
ระดับ ................................. อัตราเงินเดือน .............................. บาท   สังกัด ...........................................  
องค์การบริหารส่วนต าบล..........................อ าเภอ............................... จังหวัด........................... สมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
ต าแหน่งประเภททั่วไปเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 
 
                    (ลงชื่อ)                                         . 
           (......................................................) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 



 

 

 
ภาคผนวก ง 

 
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล...................  อ าเภอ......................  จงัหวัด......................... 

*************************** 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
 
1. ชื่อ และนามสกุล  ของผู้รับการประเมิน........................................................ ............................................. 

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

3. เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. .............................. ................. 
    ต าแหน่ง...................................................................................................................................................  

4. ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงานหรือ   
    งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี้  
    4.1 .......................................................................รวม....................ปี......................เดื อน 
    4.2........................................................................รวม....................ปี........... ...........เดือน 
    4.3........................................................................รวม....................ปี......................เดื อน 

5. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................................................ระดับ.............ขั้น..................................บาท 
    ส่วน/ส านัก............................เมื่อวันที่.................เดือน..................................พ.ศ. ............... .................... 

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

7. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 

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

                                            ต าแหน่ง............................................... 
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................. 

 
 
 

/ตอนที่ 2 การประเมิน... 
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ตอนที่ 2 การประเมิน       ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งสายงาน
ใหม่ 

1. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- การรักษาวินัย 
- ประวัติส่วนตัว  ความประพฤติส่วนตัว 
- การปฏิบัติการท างาน และพฤติกรรมอ่ืน 
- การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของ

ทางราชการ 
 

10  

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- ความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่เก่ียวข้อง 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ไม่ละเลยต่องานยอมรับผลงานของตนเองทั้งด้านความส าเร็จ 

และความผิดพลาด ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
- ตั้งใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี 
- จรงิใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

        

10  

3. ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าที่การงาน 
- กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เฉื่อยชา 
- ไม่ย่อท้อ สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ 
- ตั้งเป้าหมายให้งานส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

 

10  

4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
- ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
- เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

 

10  

 
 

/ตอนที่ 2 การประเมิน (ต่อ)… 
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ตอนที่ 2 การประเมิน (ต่อ) ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

5. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- ความรู้ความช านาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
- สามารถปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
- มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
- ประสบการณ์ในการท างาน 

10  

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

10  

7. ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการหรือ

สิ่งใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุงงาน 
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
- ความคดิสร้างสรรค์ในการท างานยากหรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็น

ผลดี 

10  

8. ทัศนคติและแรงจูงใจ 
- ทัศนคติที่ดีแก่ประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่ 
- แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน 
- ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
- แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

10  

9. ความเป็นผู้น า พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- ความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน การ

มอบหมายงาน การให้ค าแนะน า และพัฒนา การควบคุม ความใจ
กว้างและยอมรับฟัง ความคิดของผู้อ่ืน 

- ความคิดลึกซึ้ง กว้างขวางรอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 

10  

10. บุคลิกภาพ และท่วงทีวาจา พิจาณาจากพฤติกรรม เช่น 
- การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ 
- ความเชื่อมั่นในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทาง และท่วงทีวาจาที่

เหมาะสม 

10  

                                  รวม 100  
 
 

/ ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมิน... 
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ตอนที ่3 สรุปผลการประเมิน 
 
           การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
  (   )    ผ่านประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
  (   )    ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) ระบุเหตุผล 
           (ระบุเหตุผล).............................................................................................. 
 ............................................................................................................................. ... 
......................................................................... ........................................................ 
 
 
 
 
                                                      (ลงชื่อ)                                         ผูป้ระเมิน 
                                                               (.....................................................) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบล..................... 
                                                          วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ........... 
 
หมายเหตุ  ผู้ประเมินคือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


