
ภาคผนวก ก. 
  
ชื่อตาํแหน่ง นักบรหิารการศึกษา 6 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานในฐานะหัวหน้ากองการศึกษาของเทศบาลหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย
หัวหน้าหน่วยงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานในกอง/สํานักการศึกษาของเทศบาลโดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยงานส่งเสริมกีฬานันทนาการงานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนงาน
ส่งเสริมศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ 
เป็นไปตามความต้องการของเทศบาลและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกําหนดทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาเพ่ือคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษโดยรับผิดชอบการวางแผน
การศึกษาการรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาการนิเทศการศึกษาการประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา
งานโรงเรียนการฝึกอบรมบุคลากรการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษาตลอดจนการกําหนดนโยบายและ
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของจังหวัดและกระทรวงทบวงกรมที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและ
ประสานงานเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนากิจกรรมเด็กเยาวชนและนันทนาการการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
การส่งเสริมห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์ 

4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สํานักการศึกษาประกอบด้วยการบรรจุแต่งต้ังการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพงานการกําหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทางวินัยอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดทําทะเบียนประวัติการจัดทํารายงานประจําปี
เป็นต้น 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณได้แก่การวิเคราะห์เพ่ือการจัดต้ังหรือจัดสรรงบประมาณสําหรับ
สถานศึกษารวมทั้งตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทําหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงานการพิจารณา 
อัตรากําลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานการวางแผนการมอบหมายงานการวินิจฉัยสั่งการการ
กํากับควบคุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ก.ท.กําหนดให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ี 

2. ดํารงตําแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลไม่ตํ่ากว่าระดับ 6 หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใน
ระดับ 6 ที่ก.ท.เทียบเท่าโดยจะต้องเคยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของ
เทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ 

3. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา 
4. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาที่ก.ท. กําหนด 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัและกระบวนการการบริหารการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการการศึกษา

อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายจัดต้ังเทศบาลกฎหมายระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกฎหมายระเบียบทางการศึกษาและที่เก่ียวข้องกับครูกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที ่

3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากร 
5. มีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสตูร 
7. มคีวามรู้ความเข้าใจในการวิจัยทางการศึกษา 
8. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 
10. มีคุณธรรมสําหรับผู้บริหาร 
11. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรอบรู้ด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและในการปกครองบังคับบัญชา 
13. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
14. มีความสามารถในการศกึษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ผนวก ข.) 



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

ใบสมัครสอบคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งพนกังานเทศบาลสายงานผูป้ฏบิตัิงาน 
ใหด้าํรงตาํแหน่งสายงานผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลชมภ ู
สังกดัเทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
.............................................................................................  

 
 
 
๑.  ช่ือ..............................................สกุล.......................................................... 
๒.  เพศ       ชาย    หญิง 
๓.  วัน   เดือน   ปีเกิด.................................อายุปัจจุบัน............ปี วันเกษียณอายุราชการ...................... 
๔.  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง............................................................ระดับ.................................................. 
 ประเภทตําแหน่ง  บริหารระดับสูง บริหารระดับกลาง  วิชาชีพเฉพาะ 
    เช่ียวชาญเฉพาะ ทั่วไป 
 เงินเดือน................................บาท     เงินประจําตําแหน่ง............................บาท 
 งาน............................................................................................................................................ 
 กอง/ฝ่าย................................................................................................................................... 
 เทศบาล............................................อําเภอ..............................จังหวัด..................................... 
 โทรศัพท์............................................โทรสาร............................e-mail………………………………. 
๕.สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสมามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขที่......................................ซอย/ตรอก..............................ถนน...................................... 
 แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.............................จังหวัด................................... 
 รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์............................................โทรสาร..................... 

e-mail……………………………………………………………………………………………………….. 
๖.สถานสภาพครอบครัว 
 โสด  สมรส อ่ืน ๆ 
 ช่ือคู่สมรส....................................สกุล.........................................อาชีพ.................................... 
 ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
 ไม่มีบุตร/ธิดา มีบุตร-ธิดา  จํานวน...............คน (ชาย...........คน  หญิง...........คน 

  
 

/๗.ประวัติ.... 

 
ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 
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๗.ประวัติสุขภาพ ( พร้อมใบรับรองแพทย์ทีอ่อกได้ไม่เกิน  ๖ เดือน  นับถึงวันรับสมัคร ) 

เป็นโรคเหล่าน้ีหรือไม่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน  ๆ 

เป็น 
 
 

     

ไม่เป็น 
 
 

     

๘.ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่สําเร็จการศึกษา การได้รับทุน 
ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอ่ืน ๆ 
ที่สําคัญ 

 

     

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

ประวัติการดํารงตําแหน่ง 
ช่ือตําแหน่ง ประเภทตําแหน่ง ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง รวมเวลาที่ดํารงตําแหน่ง 

๑.    
๒.    
๓.    

ฯลฯ  
 
 
 

  

 
๑๐.การฝึกอบรม  ( หลักสูตรสําคัญ ) 

หลักสูตรที่อบรม 
ช่ือหลักสูตร / การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     
 
 

    

 
/๑1.การฝึกอบรม... 
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๑๑.ดูงาน  ( ทีส่ําคัญ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    
    
    
    
๑๒.การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    
    
    
    
 
๑๓.ความสามารถพิเศษอ่ืน  ๆ 
 ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................ 
 คอมพิวเตอร์................................................................................................................................ 
 อ่ืน  ๆ  ( โปรดระบุ)....................................................................................................................... 
๑๔.เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 ................................................................................................................................................. 

 
๑๕.ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน ๆ   ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ วัน/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่ / ผู้มอบเกียรติคณุ 
    
    
    
    
๑๖.คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน  ๆ  ของผูส้มัครที่เห็นว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

/ข้าพเจ้าขอรับรอง 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา( นักบริหารการศึกษา ๖ ) สังกัดเทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และขอ
รับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน  ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนช่ือข้าพเจ้าออกจากรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก หรือมิให้แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่
สอบคัดเลือกได้ 
      

ลงลายมือช่ือผู้สมัคร............................................................  
      (...........................................................) 
             วัน  เดือน  ปี............................................................ 
 

เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) มีปัญหาคือ.............................................. 
........................................................................ 
 
ลงช่ือ.....................................เจ้าหน้ารับสมัคร 
       (......................................) 
ตําแหน่ง......................................................... 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียม    จํานวน............................บาทไว้แล้ว 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่........................... 
ว/ด/ป/.................................................................................. 
 
ลงช่ือ..........................................................................ผู้รับเงิน 
       (..........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 
ว/ด/ป.................................................................................. 

  



( ผนวก ค.) 
 

หนังสืออนญุาตใหส้มัครสอบคดัเลือกเพือ่แต่งตั้งพนกังานเทศบาลสายงานผูป้ฏบิตัิงาน 
ใหด้าํรงตาํแหน่งสายงานผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลชมภ ู

 
    เขียนที่....................................................... 

                                                                          วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............. 
 
เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

                             ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อ่ืนๆ...................................................................... 
ตําแหน่ง..............................สังกัด..........................อําเภอ........................จังหวัด...................................  

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ...........................................ตําแหน่ง...........................................ระดับ............. 
ยินยอมให้  นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อ่ืน ๆ.............................................................................สมัครเข้ารับ 
การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
ตําบลชมภู ในตําแหน่ง........................................................ของเทศบาล ในเขตจังหวัดเชียงใหม ่หากได้รับการ
คัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมให้โอน/ย้าย  ไปดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้ 
   จึงออกหนังสือยินยอมฉบับน้ีไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
                                                                     (ลงช่ือ) 
                                                                                (.......................................................) 
                                                                     ตําแหน่ง......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ( ผนวก ง.) 

แบบประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนง่ 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลใหด้ํารงตําแหน่งบรหิาร 

 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับการประเมิน  (สําหรับผูข้อรับการประเมินกรอก) 
๑.  ช่ือและนามสกุลของผู้รับการประเมิน................................................................................................ 
๒.  วุฒิการศึกษา............................สาขาวิชา.......................................ระดับการศึกษา.......................... 
     สถานศึกษา.............................................................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ..................... 
๓.  เริ่มรับราชการคร้ังแรกเมือ่วันที่.......เดือน.....................พ.ศ.............ตําแหน่ง.................................... 
๔.  ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงานหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  ดังน้ี (เฉพาะสายผู้บริหาร) 
      ๔.๑............................................................................................รวม..............ปี..................เดือน 
      ๔.๒............................................................................................รวม..............ปี..................เดือน 
      ๔.๓............................................................................................รวม..............ปี..................เดือน 
๕. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง..........................................................ระดับ..............ขั้น............................บาท 
      กอง......................................................เมื่อวันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................. 
๖.  ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
๗.  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
                                                            (ลงช่ือ).................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                                 (...........................................................) 
                                                        ตําแหน่ง.......................................................................... 
                                                        วันที่............เดือน....................................พ.ศ................... 
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ตอนที่  ๒  การประเมินบุคคล  (ผู้บังคับบัญชาเบ้ืองต้น) ระดับการประเมิน 

การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
     คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งสายงานใหม่ 
๑.  ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
      -  การรักษาวินัย 
      -  ประวัติส่วนตัว  ความประพฤติส่วนตัว 
      -  ประวัติการทํางาน  และพฤติการณ์อ่ืน 
      -   การปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน  และข้อบังคับของทางราชการ 
      -  การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 

 
๑๐ 

 

๒.  ความรับผดิชอบต่อหน้าที่  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
      -  ความต้ังใจในการทํางานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่เก่ียวข้องอย่างมี 
         ประสทิธิภาพ 
      -  ไม่ละเลยต่องานยอมรับผลงานของตนเองด้านความสําเร็จและความผิดพลาด ไม่
ปัดความรับผิดชอบ 
      -  พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ใหดี้ย่ิงขึ้น 
      -  ต้ังใจแก้ปัญหาต่าง ๆ  ใหลุ้ล่วงไปได้ด้วยดี 
      -  จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

๑๐  

๓.  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
      -  มีความมานะอดทน  เอาใจใส่หน้าทีก่ารงาน 
      -  กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
      -  มีความขยันหมั่นเพียร  ไม่เฉื่อยชา 
      -  ไม่ย่อทอ้  สนใจแก้ไขงานท่ียุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ 
      -  ต้ังเป้าหมายให้งานสาํเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

๑๐  

๔.  ความสมัพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
      -  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
      -  ทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
      -  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
      -  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
      -  เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

๑๐  
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ตอนที่  ๒  การประเมินบุคคล  (ผู้บังคับบัญชาเบ้ืองต้น) ระดับการประเมิน 
การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
      -  ความรู้ความชํานาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
      -  สามารถปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
      -  งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
      -   มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
      -  ประสบการณ์ในการทํางาน 

๑๐  

๖.  ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
      -  มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด 
      -  ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการทํางาน 
      -  ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย 
      -  มีความแม่นยําถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ      

๑๐  

๗.  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
      -  ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการหรอืสิ่งใหม่ ๆ      
          มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทํางาน  การปรับปรุงงาน 
      -  ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
      -  ความคดิสร้างสรรค์ในการทํางานยากหรืองานใหม่ให้สําเร็จเป็นผลดี       

๑๐  

๘.  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
      -  ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  ระบบราชการและงานในหน้าที่ 
      -  แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน 
      -  ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
      -   แนวความคิด  ความเช่ืออุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือ 
          แผนงานที่รับผิดชอบ      

๑๐  

9.  ความเป็นผู้นํา พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
      -  ความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ  การวางแผน  การมอบหมาย
งาน การให้คําแนะนําและพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกว้างและยอมรับฟัง ความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน   
      -  ความคดิลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและความยุติธรรม ฯลฯ 
 
๑๐.  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
      -  การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
      -   ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ 
      -  ความเช่ือมั่นในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทางและทว่งทีวาจาที่เหมาะสม 

รวม 

๑๐ 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

100 
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ตอนที่  ๓  สรปุผลการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(    )    ผ่านการประเมิน        (ได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐) 
(    )    ไมผ่่านการประเมิน     (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  ๖๐) 
           (ระบุเหตุผล)............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
สรุปผลการประเมิน 
(    )   สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้  เน่ืองจากผ่านการประเมิน 
(    )   ไม่สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่  เน่ืองจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
 
 
                                                              (ลงช่ือ)..............................................ผู้ประเมิน 
                                                                      (...............................................) 
        ตําแหน่ง................................................ 
                                                        วันที่............เดือน................................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  ผูป้ระเมินคือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
 
 
 


