
   
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่ง             

สายงานบริหาร เทศบาลต าบลอาจสามารถ   อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
……………………….…………………………. 

 

               ด้วยเทศบาลต าบลอาจสามารถ จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เทศบาลต าบลอาจสามารถ  อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ดังนั้น  อาศัยอ านาจ
ตามข้อ  ๘๑   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล   (แก้ไขเพ่ิมเติม)  ฉบับที่ ๓๖  พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันที่     ๒๙    ธันวาคม    
๒๕๕๗   จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
บริหาร  ดังนี้ 

     ๑.   ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ๑.๑  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๖)   ต าแหน่งเลขท่ี                          

๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒ 
     ๒.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

ในวันรับสมัคร  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) 
             ๓.   การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร   
             ๓.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก  จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่   ๑๔  
พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ   ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่    ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบล                 
อาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  
นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้  

       ๔.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
                   ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบและสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อม
หลักฐาน  ซ่ึงผู้สมัครสอบได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

   ๔.๑ ใบสมัคร   พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง  ไม่สวมหมวก    และไม่ใส่แว่นด า    
ขนาด ๑   นิ้ว  (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน   ๖  เดือน)  จ านวน   ๓   รูป  (เอกสารหมายเลข  ๒   ท้ายประกาศ)    

          ๔.๒  ใบรับรองแพทย์    ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
   ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาล  (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๔  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล  (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๕   ส าเนาปริญญาบัตร  ........ 
 

(๒) 
  ๔.๕   ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 

ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด วุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน ๑  ชุด 
  ๔.๖   หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด  อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง 



พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารและยินยอมให้โอน  (ตามเอกสารหมายเลข  ๓  
ท้ายประกาศ) 

  ๔.๗  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (เอกสารหมายเลข  ๔  ท้ายประกาศ)   
  ๔.๘  เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ  (ถ้ามี)   เช่น ใบทะเบียนสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล               

(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
 ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จ านวนเงิน  ๔๐๐  บาท 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
    เทศบาลต าบลอาจสามารถ    จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก   วัน  เวลา  สถานที่
สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ    ในวันที่    ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘    ณ   ที่ท าการเทศบาลต าบล
อาจสามารถ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ 
 ๗. ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   
เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป   สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง                         
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลอาจสามารถ  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ณ  ห้องประชุมส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๔ 
 

๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
                     หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 
  ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
      ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการก าหนด และปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน  และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืน  ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ตามแนวที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน 
  ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะ  โดยวิธี
สอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม 
  ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ และสัมภาษณ์   ตามที่
ก าหนดในแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด  

/๙. ข้อห้ามส าหรับพระภิกษุ.. 
(๓) 

 
๙.   ข้อห้ามส าหรับพระภิกษุและสามเณร 

    พนักงานเทศบาลที่อยู่ในระหว่างลาอุปสมบท   ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ   ตามหนังสือ
ส านักงาน  ก.ท.  ด่วนมาก  ที่  มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔    เรื่องพระภิกษุสมัครสอบ 

๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้สอบคัดเลือกฯ  จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ  ดังนี้ 
๑๐.๑  คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะส าหรับ 

ต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง แต่ละภาค  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
                  

๑๑.   กรณีการทุจริต 



    ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก   คณะกรรมการการด าเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ   เพ่ือพิจารณา
ยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว   ก็จะด าเนินการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่   ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีก
ต่อไป  และรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาด าเนินการทางวินัย 

๑๒.   การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
    เทศบาลต าบลอาจสามารถ   จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  
๒๕๕๘  ณ  ที่ท าการเทศบาลต าบลอาจสามารถ    โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  
ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า    ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า    ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๑๓.  ขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญช ี
                   ๑๓.๑  เทศบาลต าบลอาจสามารถ   จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน ๒ เท่า 
ของอัตราว่างตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ และเทศบาลจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 
๑ ภายใน ๓๐ วัน  เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งตามประกาศนี้ให้
ยกเลิกบัญชีส ารองนี้     
  ๑๓.๒ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีหนึ่งกรณีใด 
ดังนี้ 
 
 

/๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
(๔) 

 
                       ๑.  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
                        ๒.  ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
                        ๓.  หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
สอบคัดเลือกได้ 
 

          ๑๓.๓   เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ  มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างใด  หรือ 
กรณีมีข้อสงสัย  ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ  เป็นที่สุด 

๑๔.   การบรรจุและแต่งตั้ง 
    ผู้สอบคัดเลือกได้   จะได้รับการแต่งตั้ง   ณ  เทศบาลต าบลอาจสามารถ  เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด     และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดที่
เกี่ยวข้องการสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งที่สมัคร
สอบ   หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน   เทศบาลต าบลอาจสามารถ     
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 



                                        ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

     จรินทร์   สายเชื้อ 
(นายจรินทร์   สายเชื้อ) 

นายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายประกาศ 

เลขประจ าตัวสอบ............................. 
                                             

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ  
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล 

ต าแหน่ง..................................................(..................................................) 
เทศบาลต าบลอาจสามารถ     อ าเภออาจสามารถ    จังหวัดร้อยเอ็ด 

                                                             *********************** 
๑.   ชื่อ...................................................................สกุล................................................................. 
๒.   เพศ    (       )ชาย                 (      )  หญิง 
๓.   วัน  เดือน  ปีเกิด.................................................. 
      อายุปัจจุบัน...................ปี..................................เดือน 
๔.   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.............................ระดับ............................................. 
 ประเภทต าแหน่ง  (      )บริหารระดับสูง  (      )บริหารระดับกลาง 
 (      )วิชาชีพเฉพาะ  (      )เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 (      ) ทั่วไป          
       เงินเดือน........................บาท  เงินประจ าต าแหน่ง.................................บาท 
       งาน.................................................... กอง/ส านัก......................................  เทศบาล.......................................   
     อ าเภอ..............................................    จังหวัด...................................... 
 โทรศัพท์..............................................โทรสาร..................................... .....E-mail.................................... 



๕.  สถานที่ติดต่อได้ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย......................................หมู่ที่ ................ถนน..................................... 
 แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ....................................จังหวัด................................ ....... 
 รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร....................... .............. 
 E-mail.................................... 
๖.  สถานภาพครอบครัว 
 (     )  โสด                     (      )   สมรส   (     )   อ่ืน  ๆ      
     ชื่อคู่สมรส...............................................สกุล................................... ........อาชีพ........................................ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
      (      )ไม่มีบุตร/ธิดา (      )มีบุตร/ธิดา  จ านวน........คน(ชาย.........คน  หญิง............คน) 
 
 
 
 
 

(๒) 
 

7. ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่านี้
หรือไม่ 

ความดัน
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
8. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอื่นๆ 
ที่ส าคัญ 

     

 
9.  ประวัติการรับราชการ 

วันบรรจุรับราชการ.......................................................ต าแหน่ง................................ระดับ......... ................ 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม...................................ปี..............................เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 



ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
๑. 
๒. 
๓. 

ฯลฯ 

   

 
ประเภทต าแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 
 
 
 

(๓) 
 

10. การฝึกอบรม  (หลักสูตรที่ส าคัญ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
 
 
 
 
 
 

    

 
11. ดูงาน  (ท่ีส าคัญ ๆ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

 
 
 
 
 
 

   

 
12. การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

    



 
 
 
 

 
(๔) 

 
13.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 

ภาษาอังกฤษ................................................................................................................... ...... 
คอมพิวเตอร์........................................................... ............................................................... 
อ่ืนๆ  (โปรดระบุ).............................................................................................. ................... 
 

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
   ............................................................................................................................. ............................................ 
   ........................................................................................................................................................ ................. 
 
๑๕.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืนๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

 
 
 

   

 
๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน  ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเก่ียวข้องกับงาน 
          
............................................................................................................................. ............................................         
          
............................................................................................................................. ............................................ 
          
............................................................................................................................................. ............................ 
   
                         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
 

    ลงลายมือชื่อผู้สมัคร................................................. 
                                           (................................................) 
                                                             วัน  เดือน  ปี................................... 
 
 
 

 
เอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายประกาศ 



                                              
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล  และยินยอมให้โอน 

……………………………………………. 
 

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

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

                   ข้าพเจ้า.....................................................ต าแหน่งนายกเทศมนตรี.................... ............................. 
อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ..................................................................จังหวัด.......................................................................... 
อนุญาตให้............................................................ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลต าแหน่ง............................................... 
ส านัก/กอง..............................................เทศบาล...........................................อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ................................ 
จังหวัด...................................................................สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่ง             
สายงานบริหาร    ในต าแหน่ง........................................................เทศบาลต าบลอาจสามารถ  อ าเภออาจสามารถ  
จังหวัดร้อยเอ็ด   และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สอบคัดเลือกได้  หากผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 (ลงชื่อ)......................................................... 
           (....................................................) 
 ต าแหน่งนายกเทศมนตรี.................................... 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข   ๔  ท้ายประกาศ 
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล 
ชื่อ –  สกุล ...................................................................  

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้รับ 
หมวด  ๑  องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการประเมินงาน   (๔๐  คะแนน) 



๑.๑   ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ก.  พิจารณาจากการศึกษา  ความรู้  ประสบการณ์  ความช านาญ  ความรอบรู้    
ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ข.    พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามท่ีได้รับ  
มอบหมาย  โดยค านึงถึงความถูกต้อง  ความครบถ้วนสมบูรณ์  และงานเสร็จ
ทันเวลา  ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา  เชาว์ปัญญา  และความ
ถนัดเฉพาะงานฯลน 

๒๐  

๑.๒  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
        พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ  และความมุ่งมั่นที่จะท างานที่
ไดร้ับมอบหมายให้ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ  ไม่ละเลยต่องานพร้อมที่
จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดข้ึน  ฯลฯ 

๒๐  

หมวด  ๒    ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน) 
           พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย    พฤติกรรมและประวัติการ
ท างาน  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของทางราชการ  ฯลฯ 

๒๐  

หมวด   ๓   คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  (๔๐  คะแนน) 
๓.๑  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
       พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิค
วิธีการหรือสิ่งใหม่  ๆ   มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างานการปรับปรุงงาน
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ  และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน
ยาก  หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี  ฯลฯ 

๘  

๓.๒  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
        พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  ระบบราชการ  และงานในหน้าที่
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน  ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
แนวความคิดความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือ
แผนงานที่รับผิดชอบ 

๘  

 
 
 

(๒) 
 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

๓.๓   ความเป็นผู้น า 
        พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจการ
วางแผนการมอบหมายงาน  การให้ค าแนะน าและการพัฒนาควบคุมงาน  
ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึง
กว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม 

๘  

๓.๔  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
       พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  ความหนัก

๘  



แน่นมั่นคงในอารมณ์  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ตลอดจนกริยาท่าทาง  และ
ท่วงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ 
๓.๕  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
        พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์สังคม  
และสิ่งแวดล้อมใหม ่  ๆ     ความยืดหยุ่นและความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา    ความสามารถในการ
ติดต่อและประสานกับผู้อ่ืน 

๘  

รวม ๑๐๐  
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
................................................................. ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

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

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  ๑  ระดับ 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ..................................................... 

 

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

ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
.................................................................. ..................................................................................................................
............................................................................................................................... .................................................... 
 

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

เอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศ 
 

ชื่อต าแหน่ง    นักบริหารงานช่าง ๖ 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานช่างโยธา งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่ง บ ารุงรักษา
สวนสาธารณะ และงานด้านธุรการ งานไฟฟ้าสาธารณะ ควบคุมตรวจสอบ การใช้การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล   
ยานพหานะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานโดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครอง 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และต้องใช้ความรู้ความช านาญงานสูง โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ควบคุม
ตรวจสอบ หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 



  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางโครงการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่าง ๆ 
ด าเนินการประกวดราคา ท าสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน พิจารณา     
ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงาน
ออกแบบและก่อสร้างของเทศบาล เพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและ
อาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
สวนสาธารณะ ส ารวจข้อมูลการจราจร ส ารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ 
ควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร   ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ  งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่  ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยาม
ส านักงาน  ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

/ ในฐานะ….. 
 
 

- ๒ - 
 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ท าหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ  
มอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม      
ผังเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการงานวิศวกรรม การ
จัดการงานช่างและผังเมือง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ และ 
 ๒. ได้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ หรอืที่ ก.ท.เทียบเท่าโดยจะต้องปฏิบัติราชการ 
ด้านงานช่าง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ   

แผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น  ๆ ที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔. มีความสามารถในการจัดท าแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 



และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๕. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๗. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๘. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๙. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดท าแผ่นตารางท าการ (Spreadsheet) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


