
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ส าเนาคู่ฉบับ 
 

ประกาศเทศบาล เมืองสะเตงนอก  
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลอืก เพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งต่างสายงาน  

จากต าแหน่งสายงานทีเ่ริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานทีเ่ริ่มต้นจากระดับ ๓ 
  
 
 
  
 ******************************** 
             

ด้วยเทศบาลเมอืงสะเตงนอก จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพือ่แต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน จากต าแหน่งสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงาน     
ท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๓ จ านวน ๑ ต าแหน่ง  

 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา  เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี            
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมคัรสอบคัดเลือก เพือ่แต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่ง      
ต่างสายงาน ดังนี้ 
  ๑.  ต าแหน่งทีร่ับสมัครสอบคัดเลอืก 
       ต าแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพนัธ์ ระดับ ๓-๕   จ านวน ๑ อตัรา   
 
  ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสทิธสิมัครสอบคัดเลอืก 
        ๑)  ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาลไมต่่ ากว่าระดับ ๓ ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๑ 
หรือระดับ ๒ 

      ๒)  มคุีณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพนัธ์       
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.ท.ก าหนด (ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไมต่่ ากว่านี้ทางส่ือสารมวลชน  
วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพนัธ์ การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกจิ  อกัษรศาสตร์  
สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพวิเตอร์ การท่องเท่ียว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอืน่      
ท่ี ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้)   
        ๓)  ได้รับเงินเดือนไมต่่ ากว่าขั้น ๑๑,๘๖๐ บาท 
 
 
 

/๓.  การสมคัร… 
 

-๒- 



  

 
 
 
  ๓.  การสมัครสอบคัดเลอืก    
       ผู้ประสงค์สมคัรสอบคัดเลือกย่ืนใบสมคัรและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ต้ังแต่วันท่ี      
๑๘ มนีาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายอ านวยการ  ส านัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงสะเตงนอก โทร. ๐-๗๓๒๐-๒๒๐๐ 
 

๔.  เอกสารและหลกัฐานในการสมัครสอบคัดเลอืก  
 ผู้สมคัรสอบคัดเลือก ต้อง รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมอืชื่อก ากบัไว้ ในเอกสาร      

และหลักฐานทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑  ใบสมคัร (ผนวก ก)                      
 ๔.๒  รูปถ่ายเคร่ืองแบบข้าราชการหน้าตรง ไมส่วมหมวกและไมส่วมแว่นตาด า  
ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายคร้ังเดียวกนัไมเ่กนิ ๖ เดือนในวันรับสมคัรสอบคัดเลือก)   จ านวน ๓ รูป 
 ๔ .๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ      จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔ .๔   ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔ .๕  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล    จ านวน ๑ ชุด 
 ๔ .๖  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีสมคัรสอบคัดเลือก 
จ านวน ๑ ชุด  
 ๔ .๗ ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไมเ่กนิ ๑ เดือน และแสดงว่าไมเ่ป็นโรคต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบือ้งต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้ 
    - โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกยีจแกสั่งคม 
    - วัณโรคในระยะอนัตราย 
        - โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกยีจแกสั่งคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        - โรคพษิสุราเร้ือรัง 
 ๔.๘  หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกดัอนุญาตให้สมคัรสอบคัดเลือก  
(ผนวก ข) 
 ๔.๙  แบบประเมนิบุคคลเพือ่พจิารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  (ผนวก ค)  
จ านวน ๑ ชุด 
 ๔ .๑๐ ส าเนาหลักฐานอืน่ๆ (ถ้าม)ี เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนชื่อ -สกลุ เป็นต้น  
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 
 

-๓- 



  

 
 
 
 ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลอืก 
  ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบคัดเลือก จ านวน ๒๐๐ บาท 
 

๖.  ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธเิข้ารับการสอบคัดเลอืก  วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบ 
 เทศบาล เมอืง สะเตงนอก จะประกาศรายชื่อผู้มสิีทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก               
วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๗  ณ ส านักงานเทศบาล เมอืง สะเตงนอก  
อ าเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา และทางเว็บไซด์ www.stengnok.co.th  

 
๗.  หลกัสตูรและวิธกีารสอบคัดเลอืก 

 หลักสูตร และวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค รายละเอยีด (ผนวก ง) แนบท้าย
ประกาศนี้ ดังนี้ 

ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถและความเข้าใจเกีย่วกบัการปกครองบังคับบัญชา    

การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน การติดต่อ
ประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ัวๆไป ท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นท่ัวไป
เกีย่วกบัการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการท่ีสังกดั และอืน่ๆท่ีจ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งตามแนวท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท้ังนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน 

ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกีย่วกบังานในต าแหน่งโดยเฉพาะ     

โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอืน่วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 
ค. ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ประเมนิบุคคลเพือ่พจิารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งในด้านต่างๆ ตามท่ีก าหนด   
ในแบบประเมนิบุคคลเพือ่พจิารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่ง ท่ี ก.ท. ก าหนด  โดยการสัมภาษณ์ และน าผล
การประเมนิของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย 
 
                ๘ .  เกณฑ์การตัดสนิ 
 ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่่ ากว่า    
ร้อยละหกสิบ 
 โดยก าหนดให้ ผู้สมคัรสอบคัดเลือก ได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไปและภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง กอ่น จึงสอบภาคความเหมาะสมกบั
ต าแหน่งต่อไปได้ 

/๙.  การขึ้นบัญช…ี 
 

http://www.stengnok.co.th/


  

-๔- 
 
 

 ๙.  การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลอืกได้ 
 เทศบาลเมอืงสะเตงนอก จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงล าดับท่ีจากผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมผู้ีสอบได้คะแนนรวมเท่ากนั ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กบัต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งเท่ากนั  ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากนั ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบกอ่นเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า     
โดยขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไมเ่กนิ ๒ ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญช ี
 
 ๑๐.  การแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลอืก 
   ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการแต่งต้ัง ตามล าดับท่ีในประกาศรายชื่อผู้สอบ    
คัดเลือกได้ ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกนั  
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี    ๖  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   
 
 

(นายเกษมสันต์  สาแม) 
               นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  

 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
 

เลขประจ าตัวสอบ……………………… 
 

 
ใบสมัครสอบคัดเลอืก เพ่ือแต่งต้ัง พนักงานเทศบาล ใหด้ ารงต าแหน่งต่างสายงาน  
               เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

 
 

๑.   ช่ือ ........................................................................ สกุล ................................................................................  
๒.  วัน เดือน ปีเกิด .......................................อายุปัจจุบัน..................ปี  
๓. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ................................ ................................... ระดับ ………ขั้น…………………บาท 
 งาน............................................................................................ ...........................................................  
 กอง / ฝ่าย ................................................................................. ...........................................................  
 เทศบาล..................................................อ าเภอ..............................จังหวัด.............................. ............. 
 ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมือ่วันท่ี…………เดือน…………………..พ.ศ. ……....... 
๔. วุฒิการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง )………………………………………………สาขาหรือวิชาเอก 

……………………………………………………  จากสถานศึกษา………………………………………………………………………
วันท่ีส าเร็จการศึกษา……………………………………. 

๕. วุฒิการศึกษาอืน่(ถ้าม)ี……………………………………………….สาขาหรือวิชาเอก……………………………………………
จากสถานศึกษา…………………………………….…………………………… วันท่ีส าเร็จการศึกษา…………………………… 

๖. สมัครเข้ารับการสอบคัดเลอืกในต าแหน่ง ……………………………………………………………………..………………. 
๗. การถูกลงโทษทางวินัย  

(      )  ไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัย 
(      )   เคยถูกลงโทษทางวินัย ระบุ……………………………………………………………………………….……………. 
(      )   อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย เร่ือง………………………………………………………………………….…… 
 

 ท้ังนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมคัรมาด้วยแล้ว  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามคุีณสมบัติครบถ้วนในการสมคัรเข้ารับการสอบคัดเลือ ก         

ในต าแหน่ง…………………………………….และขอรับรองว่าข้อมลูท่ีให้ไว้ในใบสมคัรนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
 
 

     (ลงชื่อ)…………..……………………………….. ผู้สมคัรสอบ  
            (..................................................)  
     วันท่ี ……..…เดือน……………………พ.ศ………….…. 

ผนวก ง 



  

 
 

เงื่อนไขการก าหนดหลกัสตูรและวิธกีารสอบคัดเลอืก  
เพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งต่างสายงาน  

จากต าแหน่งสายงานทีเ่ริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานทีเ่ริ่มต้นจากระดับ ๓ 
 
  ก.  ความรู้ความสามารถทัว่ไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน )   
 ทดสอบความรู้ ความสามารถและความเข้าใจเกีย่วกบัการปกครองบังคับบัญชา         
การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน การติดต่อ
ประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ัวๆไป ท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นท่ัวไป
เกีย่วกบัการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการท่ีสังกดั และอืน่ๆท่ีจ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งตามแนวท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม 
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม 
๓. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี พ .ศ. 

๒๕๔๖ 
๖. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม 

 
  ข.  ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน ) 
 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกีย่วกบังานในต าแหน่งโดยเฉพาะ         
โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอืน่วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม      
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

๑) พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓) หลักการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ 
๔) ความรู้ ความสามารถในการเขียนแผนงาน โครงการประชาสัมพนัธ์ 
๕) ความรู้ท่ีเกีย่วกบังานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ” ของต าแหน่ง นักวิชาการ       

ประสัมพนัธ์ ดังนี้ 
 

/ปฏิบัติงาน… 
 

-๒- 



  

 
 
 

- ปฏิบัติงานทางวิชาการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมลัีกษณะงานท่ีปฏิบัติเกีย่วกบัการศึกษา  
วิเคราะห์ วิจัย วางแผนเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนถ้ามคีวามรู้สึกท่ีแสดงออก  
หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด าเนินงานและการประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล เพือ่เสนอแนะ
ฝ่ายบริหาร พจิารณา วางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแกไ้ขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพนัธ์ให้เหมาะสม  
และสัมพนัธ์กบันโยบายของประเทศ  ตลอดจนการเกบ็  รวบรวมข้อมลูสถิติต่างๆ เพือ่ประโยชน์ในการ
ด าเนินการดังกล่าว และปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ท่ีเกีย่วข้อง 

 
ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน )  

 ประเมนิบุคคลเพือ่พจิารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งในด้านต่างๆ ตามท่ีก าหนด       
ในแบบประเมนิบุคคลเพือ่พจิารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่ง ท่ี ก.ท. ก าหนด  โดยการสัมภาษณ์ และน าผล
การประเมนิของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย 
 

 
…………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 



  

 
 

หนังสอือนุญาตใหส้มัครสอบคัดเลอืก  
เพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาล ใหด้ ารงต าแหน่งต่างสายงาน 

 
 
       เขียนท่ี……………………………………..... 
     วันท่ี………… เดือน…………………………...พ.ศ……….……. 
 
 ข้าพเจ้า ……………………………..………………………………………………………………………………... 

ต าแหน่ง……………………………………………….. อนุญาต ให้…………………………………………..…………………………. 
ซ่ึงเป็นพนักงานเทศบาลในสังกดั ต าแหน่ง …………………………………………..…………...ระดับ………………….……. 
งาน………………………….……….. ฝ่าย …………………………….……….. กอง/ส านัก……………….………………………..
เทศบาล…………………………………………. อ าเภอ……………………………………..…จังหวัด…………….………………… 
สมคัรสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ในการสอบคัดเลือกเพือ่แต่งต้ังพนักงานเทศบาล 
ให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน ในต าแหน่ง…………………………………………………ได้ 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………….………. 
              (……………………………….……..) 
              ต าแหน่งนายกเทศมนตรี ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค  



  

 
แบบประเมิน  

ส าหรับประกอบการพิจารณาคัดเลอืกเพ่ือแต่งต้ังยา้ยพนักงานเทศบาล  
ใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืน  (เปลีย่นสายงาน ) 

 

ตอนที ่๑  ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับการประเมิน  (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก ) 
 

๑.  ชื่อ และนามสกลุของผู้รับการประเมนิ ………………………………………………………………………………………………… 
๒.  วุฒิการศึกษา………………………….สาขาวิชา……………………ระดับการศึกษา………………………………………………. 
     สถานศึกษา…………………………………………จบการศึกษาเมือ่ปี พ .ศ…………………………………………………………. 
๓.  เร่ิมรับราชการคร้ังแรกเมือ่วันท่ี ………เดือน……………..พ.ศ…………ต าแหน่ง………………………………………………. 
๔.  ได้ปฏิบัติราชการเกีย่วกบังานท่ีจะได้รับการพจิารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงานหรือ               
     งานอืน่ท่ีเกีย่วข้องมาแล้วไมน่้อยกว่า  ๑  ปี  ดังนี้  (เฉพาะสายผู้บริหาร ) 
     ๔.๑ ………………………………………………………....รวม………………ป…ี……………….เดือน 
     ๔.๒ ………………………………………………………....รวม………………ป…ี……………….เดือน 
     ๔.๓ …………………………………………………….…...รวม………………ป…ี……………….เดือน 
๕.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………………………..ระดับ…..……….ขั้น……………….บาท 
     กอง………………………………………… เมือ่วันท่ี………….เดือน…………………พ.ศ………....... 
๖.  ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย  (ถ้ามี) 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗.  ผู้รับการประเมนิรับรองว่าข้อมลูข้างต้นถูกต้องเป็นจริง  
 
 
                                                                    ลงชื่อ………………………………….. ผู้รับการประเมนิ  
                                                                      (………………………………………….) 
 
 
 
 
 

 
 



  

-๒- 
 
 

ตอนที ่๒  การประเมินบุคคล  ระดับการประเมิน  
รายการประเมนิ  คะแนนเต็ม  คะแนนท่ีได้รับ  

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ งสายงานใหม่ 
๑.  ความประพฤติ   พจิารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
     -  การรักษาวินัย 
     -  ประวัติส่วนตัว  ความประพฤติส่วนตัว  
     -  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมอืน่  
     -  การปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน  และข้อบังคับของ         
        ทางราชการ 
     -  การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ        
        ข้าราชการ 

 
๒๕ 

 

๒.  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี   พจิารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
     -  ความต้ังใจในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย หรืองานท่ีเกีย่วข้อง  
        อย่างมปีระสิทธิภาพ  
     -  ไมล่ะเลยต่องาน  ยอมรับผลงานของตนเองท้ังด้านความส าเร็จและ  
        ความผิดพลาด  ไมป่ัดความรับผิดชอบ  
     -  พฒันาและปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้ดีย่ิงขึ้น  
     -  ต้ังใจแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ให้ลุล่วงไปด้วยดี  
     -  จริงใจท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น  

๒๕  

๓.  ความอตุสาหะ   พจิารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
     -  มคีวามมานะอดทน  เอาใจใส่หน้าท่ีการงาน  
     -  กระตือรือร้น  อทิุศเวลาให้แกท่างราชการ  
     -  มคีวามขยันหมัน่เพยีร  ไมเ่ฉื่อยชา  
     -  ไมย่่อท้อ  สนใจแกไ้ขงานท่ียุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ  
     -  ต้ังเป้าหมายให้งานส าเร็จด้วยดีมปีระสิทธิภาพ  

๒๕  

 
 
 
 
 
 
 

-๓- 



  

 
 

ตอนที ่๒  การประเมินบุคคล (ต่อ) ระดับการประเมนิ  
รายการประเมนิ  คะแนนเต็ม  คะแนนทีไ่ด้รับ  

๔.  ความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน   พจิารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
     -  มมีนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีกบัผู้อืน่  
     -  ท างานร่วมกบัเพือ่นร่วมงานได้เป็นอย่างดี  
     -  ยอมรับฟงัความคิดเห็นของผู้อืน่  
     -  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ  
     -  เป็นท่ียอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน  

๒๕  

๕.  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี   พจิารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
     -  ความรู้ความช านาญในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
     -  สามารถปฎิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
     -  งานมคีวามถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย  
     -  มกีารพฒันางานในหน้าท่ีให้กา้วหน้าทันสมยัอยู่เสมอ  
     -  ประสบการณ์ในการท างาน 

๒๕  

๖.  ความละเอยีดถี่ถ้วนและรอบคอบ   พจิารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
     -  มคีวามละเอยีดไมม่ขี้อผิดพลาด  
     -  ไมเ่ลินเล่อหรือประมาทในการท างาน  
     -  ไมม่องข้ามในเร่ืองเล็กน้อย  
     -  มคีวามแมน่ย าถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ  

๒๕  

รวม ๑๕๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 
 

 



  

ตอนที ่๓  สรุปผลการประเมิน  
 
                การประเมนิคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  
(     )  ผ่านการประเมนิ  (ได้คะแนนรวมไมต่่ ากว่าร้อยละ  ๖๐) 
(     )  ไมผ่่านการประเมนิ  (ได้คะแนนรวมไมถ่ึงร้อยละ  ๖๐) 
          (ระบุเหตุผล )……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปผลการประเมนิ  
(     )  สมควรแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหมไ่ด้  เนื่องจากผ่านการประเมนิ  
(     )  ไมส่มควรแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม ่ เนื่องจากไมผ่่านการประเมนิ  
 
 
 
                                                                            ลงชื่อ…………………………………. ผู้ประเมนิ  
                                                                           (………………………………….) 
                                                                           ต าแหน่ง…………………………………………. 
                                                                           วันท่ี………..เดือน………………...พ.ศ………… 
 

 
 
*หมายเหตุ  ผู้ประเมนิ ได้แก ่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
 
 
 

 
 
 


