
 

 

 
 
 

     ประกาศเทศบาลต าบลภวูง 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากประเภทท่ัวไป 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
--------------------------------- 

      ด้วยเทศบาลต าบลภูว  ำ าเภำนนำ สู  ัั นวัดมุดดานาร ัะด าเนินดารสำบคัดเลืำดพนัด านเทศบาล
สามัญประเภททั่วไปเพ่ืำแต่ ตั้ ใน้ด าร ต าแนน่ ประเภทวิชาดาร ต าแนน่  นัดวิชาดารพัสดุ ระดับปฏิบัติดาร 
เลขที่ต าแนน่  43-2-04-3204-001 ั านวน ๑ ำัตรา สั ดัด ดำ คลั  เทศบาลต าบลภูว  ำ าเภำนนำ สู  
ั ันวัดมุดดานาร  
      ฉะนั้น ำาศัยำ านาัตามประดาศคณะดรรมดารดลา พนัด านเทศบาล เรื่ำ  นลัดเดณฑ์และเ ื่ำนไขดาร
สำบคัดเลืำดส านรับพนัด านเทศบาล พ.ศ. 2557 ล วันที่ 11 พฤศัิดายน 2557 และประดาศคณะดรรมดาร
พนัด านเทศบาลัั นวัดมุดดานาร เรื่ำ  นลัดเดณฑ์และเ ื่ำนไขเดี่ยวดับดารบรินาร านบุคคลขำ เทศบาล ล วันที่ 
25 พฤศัิดายน 2545 และที่แด้ไขเพ่ิมเติมถึ ปัััุบัน ัึ ประดาศรับสมัครสำบคัดเลืำด ดั นี้ 
  ๑. ต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือก 
    ต าแนน่  นัดวิชาดารพัสดุ ระดับปฏิบัติดาร เลขที่ 43-2-04-3204-001 สั ดัด ดำ คลั  
เทศบาลต าบลภูว  ำ าเภำนนำ สู  ัั นวัดมุดดานาร ั านวน ๑ ำัตรา 
  ๒. หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งในต าแหน่งที่สอบคัดเลือก 
     ปฏิบัติ านในฐานะผู้ปฏิบัติ านระดับต้น ที่ต้ำ ใช้ความรู้ ความสามารถทา วิชาดารในดารท า าน 
ปฏิบัติ านเดี่ยวดับ านวิชาดารพัสดุ ภายใต้ดารด าดับ แนะน า ตรวัสำบ และปฏิบัติ านำื่นตามท่ีได้รับมำบนมาย  
โดยมีลัดษณะ านที่ปฏิบัติในด้านต่า ๆ ดั นี้  
        1. ด้านการปฏิบัติการ  
   1.1 รวบรวมและศึดษาข้ำมูลใน านพัสดุ เพ่ืำด านนดคุณภาพ และมาตรฐานขำ พัสดุ  
   1.2 ตรวัสำบและดูแลดารััดซื้ำััดั้า แบบต่า ๆ เช่น ดารตดล ราคา ดารสำบราคาประดวด
ราคาวิธีพิเศษ และวิธีดรณีพิเศษ เพ่ืำใน้เป็นไปตามระเบียบขำ ว่าด้วยดารพัสดุ  
   1.3 ััดท ารายละเำียดบัญชีนรืำทะเบียนคุมทรัพย์สินเดี่ยวดับคุณลัดษณะเฉพาะขำ วัสดุ 
เพ่ืำใน้สามารถตรวัสำบวัสดุต่า ๆ ได้โดยสะดวด  
   1.4 ซ่ำมแซมและดูแลรัดษาพัสดุในครำบครำ เพ่ืำใน้มีสภาพที่พร้ำมใช้ าน  
   1.5 ั านน่ายพัสดุเมื่ำช ารุดนรืำเสื่ำมสภาพ นรืำไม่ั าเป็นในดารใช้ านทา ราชดารำีดต่ำไป 
เพ่ืำใน้พัสดุเดิดประโยชน์ใน้แด่ทา ราชดารได้มาดท่ีสุด  
   1.6 ถ่ายทำดความรู้ด้าน านพัสดุแด่เั้านน้าที่ระดับรำ ล มา เช่น ใน้ค าแนะน าในดาร
ปฏิบัติ าน วา โคร ดารด านนดนลัดสูตรและฝึดำบรม ััดท าคู่มืำประั าส านรับดารฝึดำบรมและวิธีใช้ำุปดรณ์
เครื่ำ มืำที่ถูดต้ำ  เป็นต้น เพ่ืำถ่ายทำดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในดารปฏิบัติ านตามมาตรฐานและข้ำด านนด  
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   1.7 ด าเนินดารััดซื้ำ ััดั้า  ดารั้า ซ่ำมแซม และดารบ ารุ รัดษาพัสดุครุภัณฑ์ ทุดประเภท 
เพ่ืำใน้ดารััดซื้ำและััดั้า ถูดต้ำ ตามระเบียบที่ด านนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสำดคล้ำ ตาม
ต้ำ ดารขำ เั้านน้าที่และนน่วย าน  
   1.8 ศึดษาและค้นคว้ารายละเำียดต่า ๆ ขำ พัสดุ เช่น วิวัฒนาดาร คุณสมบัติ ระบบราคา                  
ดารเสื่ำมค่า ดารสึดนรำ ประโยชน์ใช้สำย ค่าบริดาร ำะไนล่ ดารบ ารุ รัดษา ความแข็ แร ทนทาน เป็นต้น                               
เพ่ืำด านนดมาตรฐานและคุณภาพขำ พัสดุขำ ำ ค์ดรปดครำ ส่วนท้ำ ถิ่น  
   1.9 รวบรวมข้ำมูล รายชื่ำ คุณสมบัติ และรายละเำียดบริดารและผลิตภัณฑ์ขำ บริษัท และน้า 
ร้านต่า ๆ ที่เด่ียวข้ำ ในดารััดซื้ำและััดั้า  เพ่ืำเด็บเป็นฐานข้ำมูลที่เป็นประโยชน์ในดารประดำบดารััดซื้ำและ
ััดั้า ใน้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้ำบั คับท่ีด านนดไว้  
   1.10 ััดเด็บข้ำมูลเบื้ำ ต้น ท าสถิติ ปรับปรุ  และร่วมััดท าฐานข้ำมูลนรืำระบบสารสนเทศที่
เดี่ยวดับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพานนะ ำาคารสถานที่ และข้ำมูลทรัพย์สินต่า ๆ ขำ ำ ค์ดรปดครำ ส่วนท้ำ ถิ่น 
เพ่ืำใน้สำดคล้ำ และสนับสนุนภารดิัขำ นน่วย านและใช้ประดำบดารพิัารณาขำ ผู้บรินารในดารด านนด
นโยบาย แผน าน นลัดเดณฑ์ และมาตรดารต่า ๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ ์ 
   1.11 ร่า เำดสาร สัญญา และตรวัความถูดต้ำ และรายละเำียดขำ โคร ดาร เำดสาร                    
และสัญญาต่า ๆ เช่น สัญญาซื้ำ สัญญาั้า  นนั สืำโต้ตำบ และบันทึดเรื่ำ เด่ียวดับ านพัสดุครุภัณฑ์ต่า ๆ เพ่ืำใน้
เดิดความถูดต้ำ  สมบูรณ์ และสามารถด าเนินดารได้ตามขั้นตำน และระเบียบว่าด้วยดารพัสดุที่ ด านนดไว้  
   1.12 ควบคุม และดูแลดารััดท าเำดสารและทะเบียนต่า ๆ ที่เดี่ยวข้ำ ดับด าเนิน านด้านพัสดุ 
เช่น ทะเบียนรายละเำียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เำดสารใบยืมทรัพย์สิน และเำดสารติดตามทว คืน
ทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ืำใน้เดิดความถูดต้ำ ในดารปฏิบัติ าน และมีนลัดฐานเำดสารยืนยันในดารติดตามและ
ตรวัสำบด้านพัสดุ  
   1.13 ศึดษา และติดตามเทคโนโลยีำ ค์ความรู้ในม่ๆ ดฎนมาย และระเบียบต่า ๆ ที่เดี่ยวข้ำ 
ดับ านพัสดุครุภัณฑ์และำาคารสถานที่ เพ่ืำน ามาประยุดต์ใช้ในดารปฏิบัติ านได้ำย่า มีประสิทธิภาพสู สุด  
        2. ด้านการวางแผน  
   2.1 วา แผนดารท า านที่รับผิดชำบร่วมด าเนินดารวา แผนดารท า านขำ นน่วย านนรืำ
โคร ดารเพื่ำใน้ดารด าเนิน านเป็นไปตามเปูานมายผลสัมฤทธิ์ที่ด านนด  
   2.2 วา แผนดารท า านที่รับผิดชำบ เพ่ืำใน้ านส าเร็ัลุล่ว ตามเปูานมายที่วา ไว้และััดท า
แผนปฏิบัติดารััดซื้ำััดั้า ตามระเบียบและนนั สืำสั่ ดารที่เดี่ยวข้ำ  เพ่ืำใน้เป็นไปตามระเบียบและนนั สืำ                  
สั่ ดาร  
        3. ด้านการประสานงาน  
   3.1 ประสานดารทา านร่วมดันทั้ ภายในและภายนำดทีม านนรืำนน่วย าน เพ่ืำใน้เดิดความ
ร่วมมืำและผลสัมฤทธิ์ตามที่ด านนดไว้  
   3.2 ชี้แั และใน้รายละเำียดเดี่ยวดับข้ำมูล ข้ำเท็ััริ  แด่บุคคลนรืำนน่วย านที่เดี่ยวข้ำ            
เพ่ืำสร้า ความเข้าใันรืำความร่วมมืำในดารด าเนิน านตามที่ได้รับมำบนมาย  
   3.3 ติดต่ำประสานดับนน่วย านำ่ืนที่เดี่ยวข้ำ ในด้านดารััดซื้ำััดั้า  เพ่ืำใน้บรรลุตาม
วัตถุประส ค์  
          4. ด้านการบริการ  
   4.1 ใน้ค าแนะน า ตำบปัญนาและชี้แั เดี่ยวดับ านพัสดุที่ตนมีความรับผิดชำบ ในระดับ
เบื้ำ ต้นแด่นน่วย านราชดาร เำดชน นรืำประชาชนทั่วไป เพ่ืำใน้ผู้ที่สนใัได้ทราบข้ำมูลและความรู้ต่า ๆ                            
ที่เป็นประโยชน์  
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   4.2 ััดเด็บข้ำมูลเบื้ำ ต้น ท าสถิติ ปรับปรุ  นรืำััดท าฐานข้ำมูลนรืำระบบสารสนเทศที่
เดี่ยวดับ านพัสดุเพ่ืำใน้สำดคล้ำ และสนับสนุนภารดิัขำ นน่วย านและใช้ประดำบดารพิัารณาด านนด
นโยบาย แผน าน นลัดเดณฑ์ มาตรดารต่า ๆ  
     ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
        3.1 ด าร ต าแนน่ นรืำเคยด าร ต าแนน่ ในสาย านที่เริ่มต้นัาดระดับ 1 นรืำสาย านเริ่มัาด
ระดับ 2 และต าแนน่ ประเภททั่วไป โดยต้ำ มีระยะเวลารวมดันไม่น้ำยดว่า 2 ปี 
    3.2 ต้ำ มีฐานเ ินเดืำนไม่ต่ าดว่า 15,060.-บาท 
  ๓.3 ได้รับปริญญาตรีนรืำคุณวุฒิำย่า ำ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวดัน  ในสาขาวิชานรืำทา  
ดฎนมาย เศรษฐศาสตร์ ดารััดดาร ดารคลั  พาณิชยศาสตร์ นรืำบรินารธุรดิั นรืำในสาขาวิชานรืำทา ำ่ืนที่ 
ด.ั., ด.ท. นรืำ ด.ำบต. ด านนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส านรับต าแนน่ นี้ได ้ 
   3.4 ได้รับปริญญาโทนรืำคุณวุฒิำย่า ำ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวดัน ในสาขาวิชานรืำทา  
ดฎนมาย เศรษฐศาสตร์ ดารััดดาร ดารคลั  พาณิชยศาสตร์ นรืำบรินารธุรดิั นรืำในสาขาวิชานรืำทา ำ่ืนที่ 
ด.ั., ด.ท. นรืำ ด.ำบต. ด านนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส านรับต าแนน่ นี้ได ้ 
   3.5 ได้รับปริญญาเำดนรืำคุณวุฒิำย่า ำ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวดัน ในสาขาวิชานรืำทา  
ดฎนมาย เศรษฐศาสตร์ ดารััดดาร ดารคลั  พาณิชยศาสตร์ นรืำบรินารธุรดิั นรืำในสาขาวิชานรืำทา ำ่ืนที่ 
ด.ั., ด.ท. นรืำ ด.ำบต. ด านนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส านรับต าแนน่ นี้ได ้ 
      ๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       ใน้ผู้มีสิทธิสมัครสำบคัดเลืำดยื่นใบสมัครตาม (ผนวด ด) พร้ำมเำดสารต่า ๆ ที่ต้ำ ใช้ในดาร
สมัคร ตามท่ีด านนดด้วยตนเำ ได้ที่  านดารเั้านน้าที่ ส านัดปลัดฯ ส านัด านเทศบาลต าบลภูว  ำ าเภำนนำ สู  
ัั นวัดมุดดานาร ต้ั แต่วันที่ 8-23 ดรดฎาคม ๒๕๖2 นรืำสำบถามทา โทรศัพท์นมายเลข 0-4266-4959                 
ในวันและเวลาราชดาร นรืำทา เว็บไซต ์www.puwong.go.th  
        ๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก 
              ผู้สมัครสำบคัดเลืำดฯ ต้ำ ยื่นใบสมัครด้วยตนเำ ต่ำเั้านน้าที่รับสมัครสำบคัดเลืำดพร้ำม
เำดสารนลัดฐาน ซึ่ ผู้สมัครสำบคัดเลืำดได้รับรำ ส าเนาถูดต้ำ และล ลายมืำชื่ำด าดับไว้ในเำดสารทุดฉบับ
ดั ต่ำไปนี้ 
               ๑) ใบสมัครพร้ำมรูปถ่ายเครื่ำ แบบข้าราชดารนน้าตร ไม่สวมนมวดและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด                  
๑ นิ้ว (ถ่ายครั้ เดียวดัน ไม่เดิน ๖ เดืำน) ั านวน ๓ รูป โดยเขียนชื่ำตัว -ชื่ำ สดุล นลั รูปถ่ายด้วยตัวบรรั  
               ๒) ส าเนาบัตรประวัติพนัด านเทศบาลผู้สมัครสำบคัดเลืำดพร้ำมรับรำ ส าเนาถูดต้ำ ทุดนน้า 
ั านวน ๑ ชุด 
               ๓) ส าเนาบัตรประั าตัวพนัด านเทศบาลพร้ำมรับรำ ส าเนาถูดต้ำ  ั านวน ๑ ฉบับ 
               ๔) ใบรับรำ แพทย์ซึ่ ำำดไว้ไม่เดิน ๑ เดืำน นับถึ วันสมัคร ั านวน ๑ ฉบับ 
               ๕) ส าเนานลัดฐานแสด คุณวุฒิทา ดารศึดษา (ปริญญาบัตร) และใบแสด ผลดารเรียน (Transcript) 
ที่ตร ตามมาตรฐานด านนดต าแนน่ ที่ ด.ท. ด านนด พร้ำมรับรำ ส าเนาถูดต้ำ ทุดนน้า ั านวน ๑ ชุด 
               ๖) นนั สืำยินยำมัาดนายดเทศมนตรีต้นสั ดัดำนุญาตใน้มาสมัครสำบคัดเลืำด  ั านวน ๑ ฉบับ 
(ภาคผนวด ข) 
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               ๗) แบบประเมินบุคคลเพื่ำพิัารณาความเนมาะสมดับต าแนน่  ั านวน ๑ ชุด (ภาคผนวด ค) 
               ๘) ส าเนานลัดฐานำื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่ำตัว-ชื่ำสดุล ั านวนำย่า ละ ๑ ชุด 
    ส านรับดารรับสมัครสำบคัดเลืำดฯ ในครั้ นี้ ใน้ผู้สมัครตรวัสำบรับรำ ตนเำ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส านรับต าแนน่ ตามประดาศรับสมัครสำบคัดเลืำดฯ นาดภายนลั ปราดฏว่าผู้สมัครสำบคัดเลืำดฯ รายใดมี
คุณสมบัติดั ดล่าวไม่ครบถ้วน คณะดรรมดารสำบคัดเลืำดฯ ัะถืำว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในดารสำบคัดเลืำดฯ 
และไม่มีสิทธิฟูำ ร้ำ คณะดรรมดารสำบคัดเลืำดฯ พร้ำมทั้ ไม่มีสิทธิได้รับดารแต่ ตั้ ใน้ด าร ต าแนน่ ใดๆ 
       ๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
          ผู้สมัครสำบคัดเลืำดฯ ัะต้ำ เสียค่าธรรมเนียมในดารสมัครสำบคัดเลืำดคนละ ๓๐๐.-บาท 
(สามร้ำยบาทถ้วน) 
 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     นลัดเดณฑ์และวิธีดารสำบ ด านนดนลัดสูตรและวิธีดารสำบคัดเลืำด แบ่ เป็น ๓ ภาค ดั นี้ 
     - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นดารทดสำบ
ความรู้เดี่ยวดับดฎนมายที่เด่ียวดับ านตามดารปฏิบัติราชดาร ในเรื่ำ ดั ต่ำไปนี้  
   1. รัฐธรรมนูญแน่ ราชำาณาััดรไทย พุทธศัดราช 2560 
   2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แด้ไขเพ่ิมเติม 
   3. พระราชบัญญัติด านนดแผนและข้ันตำนดารดระัายำ านาัใน้แด่ำ ค์ดรปดครำ ส่วนท้ำ ถิ่น   
       พ.ศ. 2542 
   4. ระเบียบส านัดนายดรัฐมนตรีว่าด้วย านสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แด้ไขเพ่ิมเติม 
   5. พระราชบัญญัติข้ำมูลข่าวสารขำ ทา ราชดาร พ.ศ. 2540 และดฎดระทรว ที่เด่ียวข้ำ  
   6. พระราชดฤษฎีดาว่าด้วยนลัดเดณฑ์และวิธีดารบรินารดิัดารบ้านเมืำ ที่ดี พ.ศ. 2546 
   7. พระราชบัญญัติระเบียบบรินารราชดารแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แด้ไขเพ่ิมเติม 
   8. เนตุดารณ์บ้านเมืำ ปัััุบันในด้านดารเมืำ  เศรษฐดิั สั คม ดารปดครำ  และดารบรินาร 
  - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   1. พระราชบัญญัติดารััดซื้ำััดั้า และดารบรินารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   2. ระเบียบดระทรว ดารคลั ว่าด้วยดารััดซื้ำััดั้า และดารบรินารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   3. ดฎดระทรว ที่เด่ียวข้ำ ดับดารััดซื้ำััดั้า   
   4. พระราชบัญญัติความรับผิดทา ละเมิดขำ เั้านน้าที่ พ.ศ. 2539 
   5. พระราชบัญญัติวินัยดารเ ินดารคลั ขำ รัฐ พ.ศ. 2561  
   6. ระเบียบดระทรว มนาดไทยว่าด้วยดารรับเ ิน ดารเบิดั่ายเ ิน ดารฝาดเ ิน ดารเด็บรัดษาเ ิน 
       และดารตรวัเ ินขำ ำ ค์ดรปดครำ ส่วนท้ำ ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แด้ไขเพ่ิมเติม  
   7. ระเบียบดระทรว มนาดไทยว่าด้วยวิธีดาร บประมาณขำ ำ ค์ดรปดครำ ส่วนท้ำ ถิ่น  
       พ.ศ. 2541 แด้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  
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   8. นลัดเดณฑ์ดระทรว ดารคลั ว่าด้วยมาตรฐานและนลัดเดณฑ์ปฏิบัติดารควบคุมภายในส านรับ 
       นน่วย านขำ รัฐ พ.ศ. 2561  
  9. ความรู้ความสามารถที่เนมาะสมดับต าแนน่ ตามมาตรฐานด านนดต าแนน่  
    - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
     ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ เพ่ืำพิัารณาความเนมาะสมดับต าแนน่ ในด้านความรู้
ความสามารถในดารปฏิบัติ าน ด้านความคิดริเริ่มสร้า สรรค์ และปฏิภาณไนวพริบในดารแด้ไขปัญนา                         
ด้านบุคลิดภาพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์และด้านคุณลัดษณะำื่นๆ ที่ั าเป็นส านรับต าแนน่   
           ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเขา้สอบคัดเลือก 
                คณะดรรมดารสำบคัดเลืำดฯ ัะประดาศรายชื่ำผู้มีสิทธิสำบคัดเลืำด วัน เวลา และสถานที่  
สำบคัดเลืำด ในวันที่ 24 ดรดฎาคม 2562 ณ ส านัด านเทศบาลต าบลภูว  ำ าเภำนนำ สู  ัั นวัดมุดดานาร 
นรืำสำบถามทา โทรศัพท์นมายเลข 0 -4266 -4959 ในวันและเวลาราชดาร นรืำทา เว็บไซต์ 
www.puwong.go.th  
   ๙. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
      คณะดรรมดารสำบคัดเลืำดฯ ัะด าเนินดารสำบคัดเลืำด ในวันที่  9 สิ นาคม 2562                       
ณ น้ำ ประชุมส านัด านส่ เสริมดารปดครำ ท้ำ ถิ่นัั นวัดมุดดานาร ชั้น ๔ ศาลาดลา ัั นวัดมุดดานาร                   
(นลั ในม่) โดยมีรายละเำียด ดั นี้ 
   เวลา ๐8.30 น. - 09.๓๐ น.   - สำบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ด) 
   เวลา 09.30 น. - ๑0.30 น.  - สำบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแนน่  (ภาค ข) 
   เวลา ๑1.๐๐ น. เป็นต้นไป   - สำบภาคความเนมาะสมดับต าแนน่  (ภาค ค) (สัมภาษณ์) 
  ๑๐. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
        ๑๐.๑ ดารสำบคัดเลืำดัะด าเนินดารสำบคัดเลืำดตามที่ด านนดไว้ในนลัดสูตรและวิธีดารสำบ
คัดเลืำดพนัด านเทศบาลใน้ ด าร ต าแนน่ ต่า สาย านประเภททั่วไป เพื่ำแต่ ตั้ ใน้ด าร ต าแนน่ ประเภทวิชาดาร 
ต าแนน่  นัดวิชาดารพัสดุ ระดับปฏิบัติดาร ั านวน ๑ ำัตรา 
        ๑๐.๒ ใน้ผู้เข้าสำบคัดเลืำดฯ ต้ำ ปฏิบัติตามประดาศนี้โดยเคร่ ครัด คืำ 
          ๑) ดารแต่ ดายใน้แต่ ดายด้วยเครื่ำ แบบสีดาดีคำพับแขนยาว 
          ๒) ต้ำ น าบัตรประั าตัวสำบ นรืำบัตรประั าตัวเั้านน้าที่ขำ รัฐ และบัตรประั าตัว
สำบไปแสด ตนในวันที่เข้ารับดารสำบคัดเลืำดฯ นาดไม่มีบัตรดั ดล่าว ดรรมดารนรืำเั้านน้าที่ประั าน้ำ สำบ
ำาัพิัารณาไม่ำนุญาตใน้เข้าน้ำ สำบ          
        ๑๐.๓ ผู้เข้าสำบต้ำ ไปถึ สถานที่สำบด่ำนด านนดเวลาสำบในแต่ละภาค 
        ๑๐.๔ ผู้เข้าสำบัะเข้าน้ำ สำบได้ต่ำเมื่ำได้รับค าสั่ นรืำประดาศัาดเั้านน้าที่ใน้เข้าน้ำ                  
สำบได้ ผู้ใดที่ไปถึ น้ำ สำบภายนลั ที่ดารสำบในแต่ละภาคนั้น ด าเนินดารไปแล้วเดินดว่า ๓๐ นาที ัะไม่มีสิทธิ
เข้าสำบในภาคนั้นๆ 
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        ๑๐.๕ น้ามมิใน้ผู้เข้าสำบำำดัาดน้ำ สำบันดว่าัะนมดเวลาสำบ ยดเว้นได้รับำนุญาตัาด
เั้านน้าที่คุมสำบ 
        ๑๐.๖ น้ามน าต ารา นนั สืำ บันทึดข้ำความ วัสดุำุปดรณ์ำ่ืน เช่น ดระเป๋าสะพาย ดระเป๋าถืำ                
สุภาพสตรี แฟูมเำดสาร เครื่ำ ค านวณ ำุปดรณ์ท่ีใช้ค านวณได้ เครื่ำ บันทึดภาพ เครื่ำ บันทึดเสีย  นรืำเครื่ำ มืำ
สื่ำสารำิเล็ดทรำนิดส์ทุดชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่ำนที่ (มืำถืำ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่ำสาร นาฬิดา เป็นต้น เข้าน้ำ 
สำบโดยเด็ดขาด นาดน าเข้าน้ำ สำบัะถืำว่าเัตนาดระท าดารทุัริต ทั้ นี้ เั้านน้าที่ัะไม่รับฝาดสิ่ ขำ ใดๆ        
ัาดผู้เข้าสำบนาดเดิดดารสูญนายัะไม่รับผิดชำบใดๆ ทั้ สิ้น 
        ๑๐.๗ เมื่ำำยู่ในน้ำ สำบ ต้ำ ไม่พูดนรืำติดต่ำดับผู้เข้าสำบำ่ืน นรืำบุคคลภายนำด และัะำำด
ัาดน้ำ สำบได้ต่ำเมื่ำได้รับำนุญาตัาดเั้านน้าที่คุมสำบแล้วเท่านั้น 
        ๑๐.๘ ในดารตำบข้ำสำบใน้ผู้เข้าสำบปฏิบัติใน้เป็นไปตามค าชี้แั ขำ ข้ำสำบในแต่ละภาค
ำย่า เคร่ ครัด 
        ๑๐.๙ เมื่ำัะส่ ดระดาษค าตำบ ใน้ตรวัสำบความถูดต้ำ  นาดส สัยประดารใดใน้สำบถาม
เั้านน้าที่คุมสำบประั าน้ำ สำบ 
        ๑๐.๑๐ เมื่ำัะส่ ดระดาษค าตำบด่ำนนมดเวลาใน้ยดมืำขึ้น เพ่ืำใน้เั้านน้าที่คุมสำบทราบ               
น้ามลุดัาดที่นั่ ไปส่ ดระดาษค าตำบด้วยตนเำ  
        ๑๐.๑๑ เมื่ำนมดเวลาท าข้ำสำบในแต่ละภาค ัะมีสัญญาณแั้ ใน้ทราบ ผู้เข้าสำบัะต้ำ นยุด
ท าข้ำสำบทันที และต้ำ รำใน้เั้านน้าที่คุมสำบเด็บดระดาษค าตำบและข้ำสำบคืนด่ำน ัึ ัะำำดัาด                          
น้ำ สำบได ้
        ๑๐.๑๒ น้ามน าข้ำสำบนรืำดระดาษค าตำบที่เนลืำ นรืำไม่ได้ใช้ำำดัาดน้ำ สำบเป็นำันขาด 
        ๑๐.๑๓ ไม่สูบบุนรี่ในน้ำ สำบนรืำดระท าดารำื่นใดที่รบดวนผู้เข้าสำบคนำ่ืน 
        ๑๐.๑๔ ต้ำ ปฏิบัติตามค าสั่ และข้ำแนะน าขำ ดรรมดารฯ นรืำเั้านน้าที่คุมสำบโดยเคร่ ครัด 
ผู้ใดฝุาฝืนระเบียบและวิธีดารสำบคัดเลืำดนี้ นรืำทุัริต นรืำพยายามทุัริตในดารสำบคัดเลืำด คณะดรรมดาร
ด าเนินดารสำบคัดเลืำดฯ ำาัพิัารณาสั่ ใน้ยุติดารสำบนรืำสั่ ไม่ใน้ตรวัค าตำบเฉพาะภาคใดภาคนนึ่  นรืำ              
ทุดภาคด็ได้ และนาดผู้ใดทุัริตัะได้รับดารพิัารณาโทษทา วินัยในสถานนนัด 
 ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้สำบคัดเลืำดได้ ต้ำ เป็นผู้สำบได้คะแนนดารสำบภาคความรู้ความสามารถทั่ว ไป ,                        
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแนน่  และภาคความเนมาะสมดับต าแนน่  ในแต่ละภาค ไม่ต่ าดว่า                    
ร้ำยละ ๖๐ และขึ้นบัญชีผู้สำบคัดเลืำดฯ ได้โดยเรีย ล าดับที่ัาดผู้สำบได้คะแนนรวมสู สุดล มาตามล าดับ                    
ในดรณีที่มีผู้สำบได้คะแนนรวมเท่าดัน ใน้ผู้สำบได้คะแนนภาคความเนมาะสมดับต าแนน่ มาดดว่าเป็นผู้ำยู่ใน
ล าดับที่สู ดว่าถ้าได้คะแนนภาคความเนมาะสมดับต าแนน่ เท่าดัน ใน้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแนน่ มาดดว่าเป็นผู้ำยู่ในล าดับที่สู ดว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแนน่ 
เท่าดัน ใน้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมาดดว่าเป็นผู้ำยู่ในล าดับที่สู ดว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปเท่าดันใน้ผู้ได้รับเลขประั าตัวสำบด่ำนเป็นผู้ำยู่ในล าดับที่สู ดว่า  
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   ๑๒. กรณีมีการทุจริต 
      ในดรณีที่ปราดฏว่ามีดารทุัริตนรืำส่ำไปในทา ทุัริตำันำาัท าใน้เดิดความไม่เป็นธรรมในดาร
สำบคัดเลืำดฯ ใน้คณะดรรมดารด าเนินดารสำบคัดเลืำดฯ ราย านใน้เทศบาลทราบ เพ่ืำพิัารณาว่าัะสมควรที่
ัะยดเลิดดารสำบคัดเลืำดครั้ นั้นทั้ นมด นรืำัะพิัารณายดเลิดดารสำบภาคที่เดิดดารทุัริตนรืำส่ำไปในทา 
ทุัริตตามแต่ัะเน็นสมควร ถ้านาดเทศบาลใน้ยดเลิดดารสำบคัดเลืำดเฉพาะภาคใดแล้ว ด็ใน้ด า เนินดารสำบ
คัดเลืำดเฉพาะภาคนั้น ในม่ ส านรับผู้ที่มีส่วนเดี่ยวข้ำ ดับดารทุัริต นรืำส่ำไปในทา ทุัริต ไม่มีสิทธิเข้าสำบ
คัดเลืำดำีดตำ่ไป 
      ๑๓. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
         เทศบาลต าบลภูว  ัะประดาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านดารสำบคัดเลืำด ั านวน ๒ เท่าขำ ำัตราว่า 
ตามท่ีประดาศรับสมัครสำบคัดเลืำดโดยัะเรียดราย านตัวผู้สำบคัดเลืำดได้ล าดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่ำได้
มีดารบรรัุแต่ ตั้ ผู้สำบคัดเลืำดได้ตามั านวนำัตราว่า ที่ัะแต่ ตั้ แล้ว บัญชีส ารำ ใน้ยดเลิด 
  ๑๔. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
     เทศบาลต าบลภูว  ัะด าเนินดารบรรัุและแต่ ตั้ ผู้สำบคัดเลืำดได้ ัาดประดาศผลดารสำบ              
คัดเลืำดตามล าดับที่ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ต่ำเมื่ำผ่านดารพิัารณาใน้ ความเน็นชำบัาดคณะดรรมดารพนัด านเทศบาล
ัั นวัดมุดดานารแล้ว 

  ัึ ประดาศมาใน้ทราบโดยทั่วดัน 

    ประดาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
 
 

                                                                          
       (นายประยูร ัันปุุม) 
                นายดเทศมนตรีต าบลภูว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. หน้า 1  
แนบท้ายประดาศ ทต.ภูว    

 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล 
ให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากประเภทท่ัวไป 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
 ต าแหน่ง ............................................ 

เทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
--------------------------------------------------- 

 
1. ชื่อ ……………………………………………………………………….. สกุล ………………………………..………………………...………  

2. เพศ   ชาย    นญิ   

3. วัน เดือน ปีเกิด …………………………………………………...… อายุปัจจุบัน ……………………………… ปี  

 วันเกษียณอายุราชการ ………………………………………………………………………………  

4. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง   
     ประเภทต าแนน่    บรินารระดับสู   บรินารระดับดลา   
     วิชาชีพเฉพาะ   เชี่ยวชาญเฉพาะ  ทั่วไป  
     เ ินเดืำนปัััุบัน ………………………….………..…………บาท เ ินประั าต าแนน่  …………………...……………...บาท  
      าน ……………………………………………….………….……… ดำ /ฝุาย ………………….…………………………….….……….…  
     เทศบาล ………………………………………….…. ำ าเภำ ………………….……….. ัั นวัด ………......….……………..….…..  
     โทรศัพท ์……………………..…………… โทรสาร ………………..……………….……. e-mail……………………..…….………  
5. สถานที่ติดต่อ  
    ที่ำยู่ปัััุบันสามารถติดต่ำได้สะดวด  
    บ้านเลขท่ี ………………………..…………. ซำย/ตรำด ……….…..…….……………….. ถนน .......………...…….……….…  
    แขว /ต าบล …………………………….. เขต/ำ าเภำ ………………………………… ัั นวัด ………..…..…..……………..…….  
    รนัสไปรษณีย ์………………………….…… โทรศัพท ์……………..………………………..โทรสาร ………………………….…….  
    e-mail …………………………………………………………………….  
6. สถานภาพครอบครัว  
  โสด   สมรส  ำ่ืน ๆ ……………………………..…..  
    ชื่ำคู่สมรส ………………………..…………………… สดุล ………………………………………… ำาชีพ ……………………………..  
    ข้ำมูลเดี่ยวดับบุตร/ธิดา  
  ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา ั านวน …….. คน (ชาย ….... คน นญิ  ….... คน)  
7. ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเำด      
ำ่ืนๆ      

 



ผนวก ก. หน้า 2  
แนบท้ายประดาศ ทต.ภูว    

 
9. ประวัติการรับราชการ  
    วันบรรัุเข้ารับราชดาร ………………………………… ต าแนน่  ……………..…………………… ระดับ ……………………….  
    ระยะเวลาปฏิบัติราชดารรวม …………………………... ปี ………………… เดืำน 
10. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ  
      ภาษาำั ดฤษ ……………………………………………………………….…………………………………………………………………….  
      คำมพิวเตำร์ ……………………………………………………………………………………………………….……………………………..  
      ำ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
      ทั้ นี้ ข้าพเั้าได้แนบเำดสารและนลัดฐานประดำบดารสมัครมาพร้ำมด้วยแล้ว 
   ข้าพเั้าขำรับรำ ว่า ข้าพเั้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในดารสมัครเข้ารับดารสำบคัดเลืำดใน
ต าแนน่  ................................................................. ตามประดาศรับสมัครสำบคัดเลืำดพนัด านเทศบาล                      
เพ่ืำเปลี่ยนสาย านประเภททั่วไป ใน้ด าร ต าแนน่ ในสาย านประเภทวิชาดาร ระดับปฏิบัติดาร ขำ เทศบาล
ต าบลภูว  ำ าเภำนนำ สู  ัั นวัดมุดดานาร ล วันที่ 14 มิถุนายน 2562 และข้ำมูลที่ได้แั้ ไว้ในใบสมัครนี้
ถูดต้ำ ครบถ้วนทุดประดาร  
   นาดตรวัสำบพบว่าข้าพเั้าปิดบั ข้ำความ นรืำใน้ข้ำความที่ไม่ถูดต้ำ ตร ตามความเป็นัริ  
นรืำไม่มีคุณสมบัติที่ัะสมัครเข้ารับดารสำบคัดเลืำด ใน้ถืำว่าข้าพเั้าไม่มีสิทธิได้รับดารสำบคัดเลืำดในครั้ นี้  
 
 
 
       ล ลายมืำชื่ำผู้สมัคร …………………….……………………..  
         (…….………………..…………….…..…………)  
       วันที่ เดืำน ปี …………………….………………….……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน  
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่ำ ัาด ………………………..…….  
      ……………………………………………………………………………  
      (ล ชื่ำ) ……………………………………...………. ผู้ตรวัสำบ  
               (……………………………..………………..)  
            เลขานุดารคณะดรรมดารคัดสำบเลืำดฯ 



ผนวก ข.   
แนบท้ายประดาศ ทต.ภูว    

 

 

 

 

 

 
 

หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่ง 

ต่างสายงานจากประเภทท่ัวไป เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ 

 
         เขียนที่ ……………………………………..………  
 
       วันที่ ……… เดือน …………….………….. พ.ศ. ………………….  
 
   ข้าพเจ้า ……………………………………………………. ต าแหน่ง ……………………………………….…….………  
อ าเภอ ……………………………. จังหวัด …………………………….. อนุญาตให้ …….…………………..…….…………………….…..  
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลต าแหน่ง ……………………………………………………..……………… ระดับ ………..……………..……..  
สังกัดเทศบาล ……………….…………………….. อ าเภอ …………………………………… จังหวัด ………….…………….……………  
สมัครเข้ารับดารสำบคัดเลืำดตามประดาศเทศบาลต าบลภูว  ำ าเภำนนำ สู  ัั นวัดมุดดานาร เรื่ำ  ดารรับ
สมัครสำบคัดเลืำดพนัด านเทศบาลใน้ด าร ต าแนน่ ต่า สาย านัาดประเภททั่วไป เพ่ืำแต่ ตั้ ใน้ด าร ต าแนน่ 
ประเภทวิชาดาร ล วันที่ 14 มิถุนายน 2562   
 
 
 
       (ล ชื่ำ) ………………………………………..………..  
                (…………………………………………………)  
       ต าแนน่  นายดเทศมนตรี......................………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค.  
แนบท้ายประดาศ ทต.ภูว    

 
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภทท่ัวไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
 

ตอนที่ 1 ข้ำมูลเบื้ำ ต้นขำ ผู้รับดารประเมิน (ส านรับผู้รับดารประเมิน ดรำด)  
1. ชื่ำและนามสดุลขำ ผู้เข้ารับดาร ประเมิน …………………………………........……………………..……………….……………..….…  
2. วุฒิดารศึดษา ……………………………… สาขาวิชา ………………………………… ระดับดารศึดษา …………...…............……….  
สถานศึดษา ......................................................................................  ับดารศึดษาเม่ืำปี พ.ศ. ........................................  
3. เริ่มรับราชดารครั้ แรด เมื่ำวันที่ .......... เดืำน ........................ พ.ศ. ............. ต าแนน่ ..............................................  
4. ได้ปฏิบัติราชดารเดี่ยวดับ านที่ัะได้รับพิัารแต่ ตั้ ใน้ด าร ต าแนน่ ในต่า สาย านนรืำ านำ่ืนที่เดี่ยวข้ำ มาแล้วไม่
น้ำยดว่า 1 ปี ดั นี้ (เฉพาะสายผู้บรินาร)  
4.1.....................................................................................................................รวม.................ปี.........................เดืำน  
4.2.....................................................................................................................รวม.................ปี.........................เดืำน  
4.3.....................................................................................................................รวม.................ปี.........................เดืำน  
5. ปัััุบันด าร ต าแนน่  .................................................................. ระดับ ........................ ขั้น ............................ บาท  
ส านัด/ดำ  .......................................................... เมื่ำวันที่ .................... เดืำน ........................... พ.ศ. .........................  
6. ประวัติดารถูดด าเนินดารทา วินัย (ถ้ามี)  
............................................................................................................................. ..............................................................  
............................................................................................................................. ..............................................................  
............................................................................................................................................................ ...............................  
7. ผู้รับดารประเมินรับรำ ว่าข้ำมูลข้า ต้นถูดต้ำ เป็นัริ   
 
 
 
                                                                     ล ชื่ำ ..................................................... ผู้รับดารประเมิน  
                                                                            (......................................................)  
                                                                    ต าแนน่  ........................................................  
                                                           วันที ่.............. เดืำน ............................ พ.ศ. ..............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ผนวก ค.  
แนบท้ายประดาศ ทต.ภูว   

ตอนที่ 2 การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 

หมวด 1 องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)    
  1.1 ความรู้ความสามารถในดารปฏิบัติ าน  
        (ด) พิัารณาดารศึดษา ความรู้ ประสบดารณ์ ความช านาญ 
ความรำบรู้ใน านที่ปฏิบัติและ านำ่ืนที่เดี่ยวข้ำ ดับต าแนน่  
รวมทั้ ดารรัดษาความปลำดภัยแน่ ชาติ ฯลฯ  
        (ข) พิัารณาัาดความสามารถในดารปฏิบัติ านใน้ส าเร็ั
ตามที่ได้รับมำบนมาย โดยค านึ ถึ ความถูดต้ำ  ความครบถ้วน
สมบูรณ์และ านเสร็ัทันเวลา ทั้ นี้ ใน้รวมถึ ความสามารถในดาร
แด้ปัญนาเชาว์ ปัญญาและความถนัดเฉพาะ าน ฯลฯ  
  1.2 ความรับผิดชำบต่ำนน้าที่  
        พิัารณาัาดความตั้ ใั ความเต็มใั และความมุ่ มั่นที่             
ัะทา านที่ได้รับมำบนมายใน้ส าเร็ัและเป็นผลดีแด่ทา ราชดาร
ไม่ละเลยต่ำ านและพร้ำมที่ัะรับผิดชำบต่ำผลขำ  านที่เดิดขึ้น 
ฯลฯ  
หมวด 2 ความประพฤติ (20 คะแนน)  
        พิัารณาัาดำุปนิสัย ดารรัดษาวินัย พฤติดรรมและประวัติ 
ดารท า าน รวมทั้ คุณธรรม ัริยธรรม ดารปฏิบัติตามนโยบาย
และแบบแผนขำ ทา ราชดาร ฯลฯ  
หมวด 3 คุณลักษณะและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  
(40 คะแนน)  
  3.1 ความคิดริเริ่มสร้า สรรค์  
        พิัารณาความสามารถในดารคิดริเริ่มนานลัดดาร แนวทา  
เทคนิควิธีดารนรืำสิ่ ในม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในดารท า าน                  
ดารปรับปรุ   านความสามารถในดารแด้ปัญนาต่า ๆ และมี
ความคิดสร้า สรรค์ในดารท า านยาดนรืำ านในม่ใน้ส าเร็ัเป็น
ผลดี ฯลฯ  
  3.2 ทัศนคติและแร ัู ใั  
        พิัารณาัาดทัศนคติที่ดีต่ำประชาชน ระบบราชดารผล าน
ในนน้ าที่ แร ัู  ใัและความดระตืำรื ำร้น ใน ดารท า  าน                       
ความั รัดภัดดีต่ำนน่วย าน แนวคิดนรืำความเชื่ำและำุดมดารณ์
ใน้สำดคล้ำ ดับนโยบายโคร ดารนรืำแผน านที่รับผิดชำบ  
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ผนวก ค.  
แนบท้ายประดาศ ทต.ภูว   

ตอนที่ 2 การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ต่อ) 
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 

  3.3 ความเป็นผู้น า  
        พิัารณาัาดความสามารถในดารมำ ดารณ์ ไดล                   
ดารตัดสินใั ดารวา แผน ดารมำบนมาย าน ดารใน้ค าแนะน า 
ดารพัฒนา ดารควบคุม าน ความใัดว้า  และยำมรับฟั ความ
คิดเน็นขำ ผู้ำ่ืน ตลำดันมีความลึดซึ้  ดว้า ขวา  รำบคำบ 
ยุติธรรม ฯลฯ  
  3.4 บุคลิดภาพและท่ว ทีวาัา  
        พิัารณาัาดดารวา ตน ได้เนมาะสมดับดาลเทศะ                    
ความนนัดแน่น มั่นค ในำารมณ์ ความเชื่ำมั่นในตนเำ  ตลำดัน
ดิริยา ท่าทา และท่ว ทีวาัาเนมาะสม  
  3.5 ดารปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์  
        พิัารณาัาดความสามารถส่วนบุคคล ที่ัะเข้าได้ดับ
สถานดารณ์สั คมและสิ่ แวดล้ำมในม่ๆ ความยืดนยุ่นและ
ความสามารถทา านร่วมดับผู้บั คับบัญชา เพ่ืำนร่วม านและ
ผู้ใต้บั คับบัญชา ความสามารถในดารติดต่ำและประสาน านดับ
ผู้ำื่น  
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ผนวก ค.  
แนบท้ายประดาศ ทต.ภูว   

ตอนที่ 3 สรุปความเห็นในการประเมิน (ส าหรับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กรอก)  
 
ความเห็นของผู้ประเมิน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……  
 
                                                                                    ลงชื่อ ........................................................ ผู้ประเมนิ  
                                                                                            (.......................................................)  
                                                                                    ต าแหน่ง ...........................................................  
                                                                                 วันที ่............... เดือน .......................... พ.ศ. ...........  
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชัน้เหนือขึ้นไปตามล าดบั 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                     ลงชื่อ ........................................................ ผู้ประเมิน  
                                                                                             (.......................................................)  
                                                                                     ต าแหน่ง .........................................................  
                                                                                  วันที่ ............... เดือน .......................... พ.ศ. ...........  
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามล าดบั  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                     ลงชื่อ ........................................................ ผู้ประเมิน  
                                                                                            (.........................................................)  
                                                                                     ต าแหน่ง ..........................................................  
                                                                                วันที ่............... เดือน .......................... พ.ศ. ...........  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 1. ผู้ประเมินได้แด่ผู้บั คับบัญชาชั้นต้นขำ ผู้รับดารประเมิน ดั นี้  
          1.1 ผู้ประเมิน ได้แด่ นัวนน้าส่วนราชดารที่เป็นผู้บั คับบัญชา  
          1.2 ผู้บั คับบัญชาเนนืำชั้นขึ้นไปตามล าดับ ได้แด่ ปลัดนรืำรำ ปลัดเทศบาล นายดเทศมนตรี  
2. ำ ค์ประดำบที่ใช้ในดารพิัารณาประเมินแบ่ ำำดเป็น 3 นมวด แต่ละนมวดัะแยดเป็นำ ค์ประดำบย่ำย                  
ซ่ึ แต่ละำ ค์ประดำบด านนดคะแนนเต็มไว้ในช่ำ คะแนนเต็ม  
3. ใน้ผู้ประเมินพิัารณาคุณสมบัติขำ ผู้รับดารประเมินในแต่ละำ ค์ประดำบ และใน้คะแนนส านรับำ ค์ประดำบ
นั้นๆ ในช่ำ คะแนนที่ได้รับ ทั้ นี ้ดารดรำดตัวเลขคะแนนัะต้ำ เป็นตัวเลขั านวนเต็ม  
4. เมื่ำใน้คะแนนทุดำ ค์ประดำบแล้ว ใน้รวมคะแนนที่ได้รับทั้ นมดในช่ำ รวมขำ แบบประเมินแล้วล นาม                       
ผู้ประเมิน เสนำใน้ผู้บั คับบัญชาชั้นเนนืำขึ้นไปตามล าดับใน้ความเน็น  
5. ผู้ที่สำบคัดเลืำดได้ต้ำ ได้รับคะแนนในดารประเมินบุคคลเพ่ืำพิัารณาความเนมาะสมดับต าแนน่ ไม่ต่ าดว่า               
ร้ำยละ 60  
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