
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเปลี่ยนสายงานประเภทท่ัวไปให้ดํารงตําแหน่งในสายงาน 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
_________________ 

 

  ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จะ
ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเปลี่ยนสายงานประเภทท่ัวไปให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภท
วิชาการ จํานวน 2 ตําแหน่ง ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ 81 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.
2545 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังน้ี 
  1. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 1.1  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา  
 1.2  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 

 

2. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของตาํแหน่ง ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ และความรู้ความสามารถที่
ต้องการ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ ต้องการ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก แนบท้ายท้ายประกาศฯ น้ี) 

 

  3. คณุสมบตัขิองผู้มีสทิธสิมัครสอบคดัเลอืก 
  3.1 ปัจจุบันเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตําแหน่งประเภทท่ัวไป โดยมีระยะเวลารวมกันไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร 
  3.2 มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด ของตําแหน่งที่เปิดสอบ 
   (1) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จะต้องสําเร็จการศึกษาได้รับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
   (2) ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จะต้องสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญา
ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการ
คลัง พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
  3.3 ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 15,060 บาท 
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  4. เอกสารหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
   4.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงสวมเคร่ืองแบบข้าราชการปกติขาว ขนาด 1 น้ิว 
จํานวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่รับสมัคร 
   4.2 หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  
   4.3 หนังสือรับรองความประพฤติ 
   4.4 หนังสือรับรองคุณสมบัติ  
   4.5 แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
   4.6 สําเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ) และระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript of Recodes) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   4.7 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ 
   4.8 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
   4.9 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 และออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันย่ืนใบสมัคร จํานวน     
1 ฉบับ 
   4.10 สําเนาหลักฐานอ่ืน เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล (กรณีช่ือตัว หรือ ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(ถ้ามี) 
 

  5. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบ 
   ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ย่ืนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้
ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่  2 – 19 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 
และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 7534 2880 – 2 ต่อ 128 
 

  6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 200 บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน) ในวันย่ืนใบสมัครสอบ 
 

  7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
   หลักสูตรการสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ 
   7.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) ดังน้ี 
   (1) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
   (3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (4) พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
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   (5) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   (7) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 
   (8) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
   (9) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (10) ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   7.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) ดังน้ี 
    7.2.1 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
(2) พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
(3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 

   (4) ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526      
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (7) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
  (8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
  (9) ความรู้เก่ียวกับการปกป้องสถาบันหลักของชาติ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน 
การต้อนรับและการบริการ 
  (10) ความรู้เก่ียวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี 
  (11) ความรู้เก่ียวกับงานตาม “ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหน่งที่สมัคร
สอบคัดเลือก 
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   7.2.2 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ

รัฐ พ.ศ.2542 
(2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 
   (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543  
   (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

(7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
     (8) ความรู้เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหน่งที่สมัคร
สอบคัดเลือก 
 7.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

 โดยจะประเมินผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอ่ืนของผู้เข้ารับ
การสอบคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเชาว์ปัญญา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงใจในการ
ทํางาน และความสามารถพิเศษที่เอ้ือประโยชน์ต่อการช่วยเหลือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายปกติ 
 

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่
ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ สําหรับภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งซึ่งต้องประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งน้ัน จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบด้วย 
 

  9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กําหนดวัน เวลา 
และสถานที่ สอบ  และระเ บียบการสอบ  ภายในวันที่  30 พฤษภาคม  2565  ทาง เ ว็บไซ ด์ที่ 
www.nakhoncity.org หัวข้อข่าว “รับสมัครงาน” 
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  10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ ภายใน 10 วัน     
ทําการ ภายหลังการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น ทางเว็บไซด์ที่ www.nakhoncity.org หัวข้อข่าว “รับสมัครงาน” 

 

  11. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
   การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ 
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
   ทั้งน้ี จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จํานวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามที่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ลําดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มี
การบรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจํานวนอัตราว่างที่แต่งต้ังแล้ว บัญชีสํารองให้ยกเลิก 
 

  12. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดําเนินการแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามลําดับที่ในบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2565 
 
 
 
 (นายกณพ  เกตุชาติ) 
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่  1 เมษายน 2565 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และลกัษณะงานที่ปฏิบัติ  

_____________________ 
 

1. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. ดา้นการปฏบิตักิาร 
 1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงาน
ในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ งานสารบรรณ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 
 1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคําสั่งต่าง ๆ 
ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
 1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง จัดเตรียมเอกสารสําหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
 1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 1.5 ทําเรื่องติดต่อหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนด 
 1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 
  2. ดา้นการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
  3. ดา้นการประสานงาน 
 3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ดา้นบริการ 
 ตอบปัญหา ช้ีแจง และให้คําแนะนําเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบ้ืองต้นแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบ 

 



2. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 
1.2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา

ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
1.3 จัดทํารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเก่ียวกับคุณลักษณะของวัสดุ 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก 
1.4 ซ่อมแซมและรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
1.5 จําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการอีก

ต่อไป เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 
1.6 ถ่ายทอดความรู้งานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการ

ปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 

1.7 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุก
ประเภท เพ่ือให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 

1.8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ 
ราคา การเสื่อมราคา การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน 
เป็นต้น เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.9 รวบรวมข้อมูล รายช่ือ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
และห้างร้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพ่ือเป็นเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบการจัดซื้อและจัดจ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนดไว้ 

1.10 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง และร่วมจัดทําข้อมูลหรือระบบสาสนเทศ
เก่ียวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์ 

1.11 ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ 
เอกสารและสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดําเนินการได้ตามข้ันตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่
กําหนดไว้ 
 
 

/1.12 ควบคุม... 



1.12 ควบคุม ดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับดําเนินงานด้าน
พัสดุ เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัดสุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร
ติดตามทวงคืนทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานยืนยันในการติดตาม
และตรวจสอบด้านพัสดุ 

1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับงานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน

หรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
2.2 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ และ

จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรอืความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ 
4. ด้านการบริการ 

4.1 ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับการบริการเก่ียวกับงานพัสดุที่ตน
รับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานพัสดุเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครเข้ารบัการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งในสายงาน 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบติัการ 

ของเทศบาลนครนครศรธีรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตําแหน่ง.................................................................... 

 
 
1. ช่ือ………………………………………….…………..สกุล……………………..………………………………….. 
 
2. เพศ  ชาย      หญิง 
 
3. วัน เดือน ปีเกิด…………………………………อายุปัจจุบัน………….ปี วันเกษียณอายุราชการ…………………………….. 
 
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…………………….…………………………………………ระดับ………………………………………………. 

เงินเดือน…………………………..…บาทงาน…………..………………………กอง/ฝ่าย.................................................. 
ส่วน/สํานัก......................................................เทศบาล.................................................................................... 
อําเภอ.................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์................................. 
โทรสาร......................................................e-mail…………………..……………………….. 

 
5. สถานที่ติดต่อ 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขที่………………….หมู่ที.่...................ซอย/ตรอก………….…….……………….ถนน……………………………….… 
แขวง/ตําบล………………………..…………..เขต/อําเภอ…………………..………………จังหวัด……………………………….. 
รหัสไปรษณีย์………………….………..โทรศัพท์…………………………….…………..โทรสาร……..……………………………. 
e-mail……………………………………………. 

 
6.  สถานสภาพครอบครัว 
  โสด   สมรส  อ่ืน ๆ 

ช่ือคู่สมรส………………………………...............………………..………….อาชีพ………………..………………………….. 
ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
 ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

7. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ทีอ่อกไว้ไม่เกิน  1เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่าน้ีหรือไม ่
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 

 
รูปถ่ายขนาด 

1 น้ิว 
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8. วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ) 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  
ที่สําคัญ 

     

 
9. ประวัติการรับราชการ 

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

การดํารงตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
ที่ ช่ือตําแหน่ง ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง รวมเวลาดํารงตําแหน่ง 
1.    
2.    
ฯลฯ    
 
10. การฝึกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 

หลักสูตรที่อบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     

 
11. ดูงาน  (ที่สําคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
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12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    
    

 

13. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..………………………………………………………………………… 
คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….……………………………………………….. 

 
14. เหรียญ/เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
15. ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 
16. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า

ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความท่ีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในคร้ังน้ี 
 

   ลงลายมือช่ือผู้สมัคร……………………………………………….. 
                (………………………………………..…….) 

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

 



 
 
 

หนังสือรับรองอนุญาตให้พนักงานเทศบาล 
สอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานประเภทท่ัวไป ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 

 
เขียนที่…………………………………………………. 

 
วันที่………เดือน………………………………….พ.ศ.2565 

 
ข้าพเจ้า…………………………………………..ตําแหน่งนายกเทศมนตรี..............………...........………… 

อําเภอ…………………….………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให้….…………………………….…………… 
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ……………สํานัก/กอง…….............………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........สมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือ
เปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชในตําแหน่ง…………………………….............และยินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้ หาก
ผ่านการสอบคัดเลือก  

 
 

ลงช่ือ………………………..……………………… 
           (………………………………………………) 

นายกเทศมนตรี...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

หนังสือรับรองความประพฤติ 
 
                     เขียนที่............................................... 

 
 

        วันที่............เดือน.................................พ.ศ.2565 
 
 หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว............................................................
พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง......................................................สังกัด....................................................................
อัตราเงินเดือน............................บาทเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่อยู่ในระหว่างดําเนินการทางวินัยและถูก
ลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด 
 
  ให้ไว้  ณ  วันที่..................เดือน................................พ.ศ.2562 
 
 
    ลงช่ือ............................................................. 
          (............................................................) 
   นายกเทศมนตรี.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หนังสือรับรองคุณสมบัติ 
 
                     เขียนที่............................................... 

 
 

    วันที่............เดือน.................................พ.ศ.2565 
 
 

 หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว..............................................................
พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง...............................................................สังกัด........................................................... 
อัตราเงินเดือน........................บาทเป็นพนักงานเทศบาล เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพ่ือ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง......................................................................ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตาม
ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 ทุกประการ 
 
  ให้ไว้  ณ  วันที่..................เดือน................................พ.ศ.2565 
 
 
    ลงช่ือ............................................................. 
          (............................................................) 
   นายกเทศมนตรี............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนง่ 
การสอบคดัเลอืกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททัว่ไปเพื่อแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งสายงาน 

ประเภทวิชาการ ระดบัปฏบิตักิาร 
 
ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ขอรบัการประเมิน (สาํหรบัผู้ขอรบัการประเมินกรอก) 
 

      1.  ช่ือ........................................................สกุล............................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

      2.  วุฒิการศึกษา.............................................................สาขาวิชา............................................................... 

           สถานศึกษา..................................................................จบการศึกษาเมื่อ................................................ 

      3.  รับราชการคร้ังแรก เมื่อวันที่....................เดือน............................................พ.ศ.................................... 

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

      4.  ปัจจบัุนดํารงตําแหน่ง..............................................................................ระดับ...................................... 

           อัตราเงินเดือน................................บาท งาน/ฝ่าย................................................................................
 ส่วน.............................................................สํานัก/กอง......................................................................... 

           เทศบาล..........................................................อําเภอ............................................................................
 จังหวัด…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

      5.  ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย (ถ้ามี) ............................................................................................. 

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

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

      6.  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
 
 
 
 
                                                      ลงช่ือ........................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                             (......................................................) 
                                                     ตําแหน่ง......................................................... 
                                             วันที่..................เดือน..................................พ.ศ. ....................... 
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องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่
ได้รับ 

หมายเหตุ 

หมวด 1  องค์ประกอบที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)    
1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก. พิจารณาจากการศึกษาความรู้ประสบการณ์ความ
ชํานาญความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
ตําแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให้
สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมายโดยคํานึงถึงความถูกต้องความครบถ้วน
สมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลาทั้งน้ีให้รวมถึงความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชาว์ปัญญาและความถนัดเฉพาะงานฯลฯ 

20  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
พิจารณาจากความต้ังใจความเต็มใจและความมุ่งมั่นที่จะทํางาน

ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลยต่อ
งานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้นฯลฯ 

20  
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวด  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
พิจารณาจากอุปนิสัยการรักษาวินัยพฤติกรรมและประวัติการทํางาน
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของราชการฯลฯ 
 

20  
 
 
 

 

หมวด  3  คุณลักษณะอ่ืนๆทีจ่ําเป็นสําหรับตําแหน่ง(40 คะแนน)    

3.1 ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง

เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทํางานการ
ปรับปรุงงานความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆและมีความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางานยากหรืองานใหม่ให้สําเร็จเป็นผลดีฯลฯ 
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องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่
ได้รับ 

หมายเหตุ 

3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชนระบบราชการและงานใน

หน้าที่แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทํางานความจงรักภักดี
ต่อหน่วยงานแนวความคิดความเช่ือและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายโครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบฯลฯ 

8   

3.3 ความเป็นผู้นํา 
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกลการตัดสินใจ

การวางแผนงานการมอบหมายงานการให้คําแนะนําและการ
พัฒนาการควบคุมงานความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนตลอดจนมีความคิดลึกซึง้กว้างขวางรอบคอบและยุติธรรมฯลฯ 

8   

3.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะความ

หนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ความเช่ือมั่นในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทาง
และท่วงทีวาจาที่เหมาะสมฯลฯ 

8   

3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆความยืดหยุ่นและ
ความสามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน
ฯลฯ 

8   

รวม 100   

 
ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ) 

(     )  ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไมตํ่่ากว่าร้อยละ 60) 
(     )  ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 

ระดับการประเมิน.................................................................................................................................................. 
ระบุเหตุผล............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ………………….………………………ผู้ประเมิน 
                 (………………………..………………..) 

ตําแหน่ง…………….…………………………. 
     วันที่..................................................... 
 



-4- 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
 

(     )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(     )  ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้นเน่ืองจาก……………………………………………………………………… 

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

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

ลงช่ือ………………….………………………ผู้ประเมิน 
            (………………………..………………..) 

ตําแหน่ง............................................ 
     วันที่................................................... 
 
ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
 

(     )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(     )  ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น เน่ืองจาก……………………………………………………………………… 

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

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

ลงช่ือ………………….………………………ผู้ประเมิน 
            (………………………..………………..) 

ตําแหน่ง............................................ 
     วันที่................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําช้ีแจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพ่ือประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 
1.  ผู้ประเมินได้แก่ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้รับการประเมินดังน้ี 

1.1 ผู้ประเมินได้แก่หัวหน้ากอง/หัวหน้าฝ่ายที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
1.2 ผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปตามลําดับได้แก่ปลัดหรือรองปลัดเทศบาลนายกเทศมนตรี 

2. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวดแต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบย่อย
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 

3. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนนสําหรับ
องค์ประกอบน้ันๆในช่องคะแนนที่ได้รับทั้งน้ีการกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็ม 

4. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้วให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้วลงนามผู้
ประเมินเสนอให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับให้ความเห็น 

5. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ60 
ระดับการประเมิน ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 90 - 100 
   ดีมาก  คะแนนร้อยละ 80 - 89 
   ดี  คะแนนร้อยละ 70 - 79 
   พอใช้  คะแนนร้อยละ 60 - 69 
   ปรับปรุง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 


