
 

 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้อ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทท่ัวไป 

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
------------------------------------------------ 

 
ด้วยเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ตำแหน่งประเภททั่วไป  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา อาศัย
อำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือก ดังนี้ 
 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
1.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา 

       เลขที่ตำแหน่ง 53-2-07-3103-001   สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของตำแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ        
ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งและคุณสมบัติของผู้สมัคร     

๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด (ตามเอกสารหมายเลข ๑)  

 
๒.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ 

ก.ท.กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกในตำแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข ๒) 
 

๓. ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุและสามเณร 
พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือสำนักงาน 

ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 
 

๔. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร  
 การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่เทศบาล

ตำบลก้อ กำหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึงวันที ่27 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ  
ได้ที ่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลก้อ  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  โทร ๐๕๓-096011      
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ 

 
 

/๕. เอกสารและหลักฐาน... 
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๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู ้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑  นิ้ว     
จำนวน ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง  (ตามเอกสาร
หมายเลข ๓) 

๕.๒ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน   
๕.๓ สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน ๑ ชุด 
๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง 

สำเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
๕.๕ สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก .ท.กำหนด  อย่างละ ๑ ชุด สำหรับผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ควบคู่กับ
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สำหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๕.๖ หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก (ตามเอกสาร
หมายเลข ๔) 

5.7 แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข 5) 
 
๕.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาทุก

ฉบับ 
  สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ลำพูน คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ 
 
  ๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
   ผู ้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐ .-บาท      
(สองร้อยบาทถ้วน) (เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
     หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กำหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

   
 ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนน) 

  ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกำหนดและปรับปรุงนโยบายแผนงานระบบงานและ
การบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) รายละเอียดเนื้อหาวิชาตามเอกสารหมายเลข 6  
 

/ข. ภาคความรู้ความสามารถ... 
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  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้  ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) รายละเอียดเนื้อหาวิชาตามเอกสารหมายเลข 6 
 
  ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนน) 
  ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้ความสามารถ  ใน
การปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือด้ านอื่นเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม 
 
 ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
              ๘.๑ เทศบาลตำบลก้อ จะประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และหมายเลข
ประจำตัวผู ้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลก้อ และ
เว็บไซต์http://www.tambonkor.go.th ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 
              ๘.๒ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการทดสอบแต่ละภาค ดังนี้ 

8.2.1 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในวันที่  25 พฤษภาคม 2563 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน 

8.2.2 ทดสอบภาคความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที ่ 25 
พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน 

8.2.3 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน 

8.2.4 ประกาศผลสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อและเว็บไซต์http://www. 
tambonkor.go.th 
 
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณา
ไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก 
 

๙. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   ๙.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) และ

ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) แต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
๙.๒ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๙.๑ เสร็จแลว้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผลการ

สอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีตำบลก้อ เพ่ือประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  
 
 
 

/๑๐.กรณีมีการ... 
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๑๐.  กรณีมีการทุจริต 
  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ

สอบคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ทราบเพื่อพิจารณาว่าจะสมควร
ยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
ตามแต่จะเห็นสมควรถ้านายกเทศมนตรีตำบลก้อ  ได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ดำเนินการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

 
๑๑. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๑๑.๑ เทศบาลตำบลก้อ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   

๑๑.๒ เทศบาลตำบลก้อ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 2 เท่า ของอัตราว่าง
ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน 
และเม่ือได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก  
 

๑๒. การแต่งตั้ง 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก .ท.จ.ลำพูนแล้ว  เทศบาลจะดำเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการ
สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลำดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออก
คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 

 (นายชุมพร   มะโน) 
                                                  นายกเทศมนตรีตำบลก้อ 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลักของตำแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็น
สำหรับตำแหน่งและคุณสมบัติของผู้สมัคร 

 

ชื่อสายงาน     วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับตำแหน่ง  ระดับปฏิบัติการ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวินัยจราจร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 

1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

1.4 สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์ 

1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และส่วนราชการ
ต่างๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดทำกระบวนงานของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART) 

1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือนำไปจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.8 ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ 
ทางด้านการจราจร และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือนำมาประกอบในการวางแผนและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร 

1.9 ชว่ยดำเนินการสำรวจ คำนวณโครงสร้างและงบประมาณราคาก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่ง
อำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการก่อสร้างนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 
/1.10 ชว่ยตรวจสอบ..… 
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1.10 ชว่ยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน

สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

1.11 ชว่ยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือนำไปใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดระเบียบจราจร 

1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
พ้ืนที่ 
 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
2.2 วางแผนและร่วมดำเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดใน

โครงการของหน่วยงานเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2.3 วางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. ด้านการบริการ 
    4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ 

  4.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรืองาน
การจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

  4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ระดับ 1 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 1 
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1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   ระดับ 1 
1.7 ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ระดับ 2 
1.8 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล    ระดับ 2 

2. ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ 1 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้  ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน   ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ    ระดับ 1 

3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 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 การทำงานเป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจำสายงาน 
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก  ระดับ 1 
3.2.2 การคิดวิเคราะห์      ระดับ 1 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลก้อ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 
 

ตำแหน่ง คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ระดับปฏิบัติการ 

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสาย
งานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  
2.มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   ที่จะแต่งตั้งตรงตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2.1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจ ัยทางสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
สถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., 
ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

2.2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจ ัยทางสังคมศาสตร์ 
ร ัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิต ิ ส ังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื ่นที ่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

2.3. ได้ร ับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื ่นที ่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ร ัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิต ิ ส ังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื ่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได ้

 
3.ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานเทศบาลในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (ไม่ต่ำกว่าขั้น                
15,060บาท) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 
 

ลำดับที่สมัคร............................. 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทท่ัวไป 
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ของเทศบาลตำบลก้อ  อำเภอล้ี  จังหวัดลำพูน 
************************** 

๑.  ชื่อ  …………………………………….…………..สกุล………………………….…………………………………….. 
 

๒.  เพศ ชาย     หญิง 
 

๓.  วัน เดือน ปีเกิด………………………………อายุปัจจุบัน………….ปี  วันเกษียณอายุราชการ……………… 
 

๔.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง…………………….…………………………………………ระดับ……………………………….. 
 

เงินเดือน………………….………………..…บาท  งาน…………..…………………….……………………..…….. 
กอง/ฝ่าย………………………………………ส่วน/สำนัก...........................................................…………
เทศบาล………………………………………..อำเภอ………….……....………จังหวัด……….…………………….
โทรศัพท…์………………….………………….โทรสาร…………………………e-mail  …………………..……… 

 

๕.  สถานที่ติดต่อ 
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่……………………….ซอย/ตรอก……………………….
ถนน……………………….…………………แขวง/ตำบล……………………..เขต/อำเภอ…………………………
จังหวัด……………………..……………….รหัสไปรษณีย์…………………..…..โทรศัพท…์……..………………..
โทรสาร………………………..……………email……………………………………………… 

 
 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
 โสด สมรส อ่ืน ๆ 

ชื่อคู่สมรส……………………..สกลุ………………..………….อาชีพ………………..……………….. 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
ไม่มีบุตร/ธิดา มีบุตร/ธิดา  จำนวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑ เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรค
เหล่านี้หรือไม่ 

ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

 
 

/๘.วุฒิการศึกษา….. 
 
 
 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑นิว้ 
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๘.  วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ระบุวุฒิท่ีได้รับทุกวุฒิ) 
 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอื่นๆ  
ที่สำคัญ 

     

 
๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ…………………….………….ตำแหน่ง…………………………….ระดับ…………………. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม…………….…….ปี…………..……...เดือน 
 

การดำรงตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
ที ่ ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รวมเวลาดำรงตำแหน่ง 

๑.    
๒.    
ฯลฯ    

 

๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรสำคัญฯ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     

 
๑๑.  ดูงาน  (ที่สำคัญๆ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    

 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสำเร็จ 

    
    

 

/๑๓.ความสามารถ..... 
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๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….……… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….…………… 
 
๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 ……………………………………….……………………………………………………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………………… 
 
๑๕.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 
 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 
๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
 

 ลงลายมือชื่อผู้สมัคร……………………………………………….. 
                            (………………………………………..…….) 

   วันที่ เดือน ปี……...…………………………….………………..… 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
       ได้ตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสารการสมัครแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วนเนื่องจาก.................. 
............................................................ 
 
   ........................................... 
  (...........................................) 
        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

       ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จำนวน……………….…….บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่
...................เลขที่...............
ลงวันที่................................. 
 
 .......................................... 
(..........................................) 
           ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
      ............................................... 
      (.............................................) 
ประธานคณะกรรมการรับสมัครฯ 

 
 
 



 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป 
                                เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
 

เขียนที…่………………………………………………………………… 
วันที่……………………เดือน………………………………….พ.ศ. ……………………….. 

 
  ข้าพเจ้า……………………………………ตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาล…………...........………………….... 
อำเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให้….…………………………………..ซึ่งเป็นพนักงาน
เทศบาล ตำแหน่ง…………………………..……………………………ระดับ……………………. สำนัก/กอง.......…...........…………… 
เทศบาล……….…………………..อำเภอ.........................……………………จังหวัด……………………..………...........สมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป 
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลก้อ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ ลงวันที่..............เดือน..................................พ.ศ.2563 และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ หาก
ผ่านการสอบคัดเลือก  
 
 

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

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 5 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ชื่อผู้รับการประเมิน.......................................................ตำแหน่ง.....................................ระดับ.......... 
เทศบาล............................อำเภอ..............................จังหวัด................................... 

 
 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้รับ 
หมายเหตุ 

หมวด  ๑องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)    
๑.๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒๐   

ก. พิจารณาจากการศึกษา  ความรู้  ประสบการณ์  ความชำนาญ  
ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตำแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 

   

ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์และ
งานเสร็จทันเวลา  ทั้งนี้รวมถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหา
เชาว์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

   

๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒๐   
 พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะทำงาน

ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลย
ต่องาน 

   

หมวด๒  ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน) ๒๐   
 พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการ

ทำงาน  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตามนโยบาย
และแบบแผนของราชการ 

   

หมวด  ๓  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง  (๔๐  คะแนน)    
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ๘   

 พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง  
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน  
การปรับปรุงงาน  ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานยาก หรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็น
ผลดี ฯลฯ 
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องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้รับ 
หมายเหตุ 

๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ ๘   
 พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  ระบบราชการและงานใน

หน้าที่  แรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการทำงาน  ความ
จงรักภักดีต่อหน่วยงาน  แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์ที่
สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ 

   

๓.๓ ความเป็นผู้นำ 
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ  
การวางแผน  การมอบหมายงาน  การให้คำแนะนำ และการ
พัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกว้าง  รอบคอบยุติธรรม ฯลฯ 

๘   

๓.๔ บุคลิกภาพ ๘   
 พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะความหนัก

แน่นมั ่นคงในอารมณ์  ความเชื ่อมั ่นในตนเอง ตลอดจนกิริยา
ท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ 

   

๓.๕ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ 
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์
สังคมและสิ ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ ่นและความสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  
ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน ๆ ฯลฯ 
 

๘   

รวม ๑๐๐   
 

 
ผู้ประเมิน................................................................... 

          (.............................................................) 
           ตำแหน่ง........................................................... .... 

 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

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

            ตำแหน่ง............................................................. 
 
 
 



 
 
 
 

-๓- 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลำดับ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

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

                ตำแหน่ง................................................... 
 
ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
........................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

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

               ตำแหน่ง...................................................... 
 
 
 
 

คำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 

๑. ผู้ประเมิน  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน  ดังนี้ 
๑.๑ ผู้ประเมิน  ได้แก่  หัวหน้ากอง/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของ    
     ผู้สมัคร 
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลำดับ ได้แก่  ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล  นายกเทศมนตรี 

      ๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น  ๓ หมวด  แต่ละหมวดจะแยกเป็น 
          องค์ประกอบย่อยซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะกำหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 
      ๓.  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนน 
          สำหรับองค์ประกอบนั้น ๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ  ทั้งนี้  การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 
      ๔. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมิน 
          แล้วลงนามผู้ประเมิน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับให้ความเห็น 
      ๕. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ 
          ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐      

 
 
 
 



 
 
 

เอกสารหมายเลข 6 
หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือก 

 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตาม 
    ระดับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)เป็นการทดสอบ    

 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
    (2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น  
        หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ เป็นต้น 
   (3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
   (4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ  
        การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
 
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 
     เป็นการทดสอบความพ้ืนฐานที่เก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
    (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    (4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    (6) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    (7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (8) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    (9) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (10) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

 
1.3  วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการ 

อ่านจับใจความ การสรุปความการตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา
เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ 
การแต่งประโยค และคำศัพท์ 

 
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษข้ัน 

พ้ืนฐาน ทางการอ่านการสรุปความการตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น 
 

 
 
 



 
 
 

เอกสารหมายเลข 6 
 
2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   2.1 เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน  
         มาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  70 คะแนน ดังต่อไปนี้ 
 

(1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕42    
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
      และแก้ไขเพ่ิมเติม  
 (3) ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (4) ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 (5) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และ 
      สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
 (6) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 (7) ระบบ eMEMSCR 
 (8) การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอำเภอและตำบลสร้าง one plan ยกระดับคุณภาพ  
      แผนพัฒนาพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชน 
 (9) พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ 2561 
 (10) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ พ.ศ.2551 
 (11) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2561 – 2580) 
 (12) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 
 
    2.2 เขียนบรรยายแบบอัตนัย  30 คะแนน จำนวน 2 ข้อ ๆ ละ 15 คะแนน ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 


