
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเปล่ียนสายงานประเภทท่ัวไป 

ใหดำรงตำแหนงในสายงานประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 
................................................................................... 

  ดวยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเปลี่ยนสายงานประเภทท่ัวไปใหดำรงตำแหนงในสายงาน
ประเภทวิชาการ  จำนวน  3  ตำแหนง  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในขอ 81  ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  พ.ศ. 2545  และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้ 
  1. ตำแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
      1.1  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  จำนวน  2  อัตรา  
      1.2  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ    จำนวน  1  อัตรา 
      1.3  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา 

  2. หนาท่ีความรับผิดชอบของตำแหนง  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  และความรูความสามารถท่ี
ตองการ 
      หนาท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  และความรูความสามารถท่ีตองการ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก  แนบทายทายประกาศฯ  นี้) 

  3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  3.1 ปจจุบันเปนพนักงานเทศบาล  ซ่ึงดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงาน
เริ่มตนจากระดับ 1  หรือสายงานเริ่มตนจากระดับ 2  และตำแหนงประเภทท่ัวไป  โดยมีระยะเวลารวมกันไม
นอยกวา 2 ป  นับถึงวันรับสมัคร 
  3.2 มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนงท่ี ก.ท. กำหนด  ของตำแหนงท่ีเปดสอบ 
   (1) ตำแหนงนักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ระดับปฏิบัติการ  จะตองสำเร็จ
การศึกษาไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร     
รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ  
ก.อบต.  กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
   (2) ตำแหนงนักวิชาการคลัง  ระดับปฏิบัติการ  จะตองสำเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร  บัญชี  
เศรษฐศาสตร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  การคลัง  การจัดการการคลัง  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
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   (3) ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ  จะตองสำเร็จการศึกษา
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร  การวางแผน  
วิจัยทางสังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  บริหาร  สถิติ  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร  คณิตศาสตร
และสถิติ  สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ  ก.อบต.  กำหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
  3.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ำกวา  15,060.- บาท 

  4. เอกสารหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
   4.1 ใบสมัคร  พรอมรูปถายหนาตรงสวมเครื่องแบบขาราชการปกติขาว  ขนาด 1 นิ้ว 
จำนวน 3 รูป  ถายไวไมเกิน 6 เดือน  นับถึงวันท่ีรับสมัคร 
   4.2 หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีตนสังกัด  อนุญาตใหสมัครเขารับการสอบคัดเลือก  
   4.3 หนังสือรับรองความประพฤติ 
   4.4 หนังสือรับรองคุณสมบัติ  
   4.5 แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนง 
   4.6 สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ)  และระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript of Recodes)  ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  จำนวนอยางละ 1 ฉบับ 
   4.7 สำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  จำนวน 1 ฉบับ 
   4.8 สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน 1 ฉบับ 
   4.9 ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหาม  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564  และออกไวไมเกิน 1 เดือน  นับถึงวันยื่นใบสมัคร  จำนวน     
1 ฉบับ 
   4.10 สำเนาหลักฐานอ่ืน  เชน ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบคัดเลือกเพศหญิง)   
ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  (กรณีชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จำนวนอยางละ 1 ฉบับ (ถามี) 
 

  5. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัครสอบ 
   ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือก  ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเอง   
ไดท่ีฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการเจาหนาท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแตวันท่ี  22 มีนาคม 2566 – 4 เมษายน 2566  ในวันและเวลาราชการ   
และสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี  โทร. 0-7580-9571 ตอ 9128 
 

  6. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
   ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองชำระคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก  คนละ 200.- บาท  
(สองรอยบาทถวน)  ในวันยื่นใบสมัครสอบ 
 

  7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
   หลักสูตรการสอบคัดเลือกแบงออกเปน 3 ภาค คือ 

   7.1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู
ความสามารถท่ัวไป โดยวิธีการสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) ดังนี ้
 

/(1) รัฐธรรมนูญ... 
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   (1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   (3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   (4) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
   (5) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   (6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
   (7) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
   (8) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
   (9) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   (10) ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   7.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง โดยวิธีการสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) ดังนี ้

    7.2.1 ตำแหนงนักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ระดับปฏิบัติการ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
3. กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบั ติ งานทะเบียนราษฎรด วยระบบ

คอมพิวเตอร พ.ศ.2547  
4. กฎกระทรวงกำหนดใหคนตางดาวปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. 2548  
5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บขอมูลทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. 2550  
6. ความรูเก่ียวกับการวางแผนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชน  
7. ความรูเก่ียวกับงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน เชน การ

จัดทะเบียนราษฎร ทะเบยีนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจงยายท่ีอยูอาศัย เปนตน  

   7.2.2 ตำแหนงนักวิชาการคลัง  ระดับปฏิบัติการ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561  
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561   
4. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

/6. ระเบียบ... 
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6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

7. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563   

9. ความรูเก่ียวกับการวิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดานการเงิน   
การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ 

   7.2.3  ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
3. ความรูเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562)  
4. ความรูเก่ียวกับวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563)   
5. ความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง   
6. ความรูเก่ียวกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   
7. ความรูเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13   
8. ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร นโยบาย

ของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
9. ความรู เก่ียวกับการจัดทำกระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการ 

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

   7.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 โดยจะประเมินผูเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนง

หนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏในทางอ่ืนของผูเขารับ
การสอบคัดเลือกจากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและเชาวปญญา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงใจในการ
ทำงาน และความสามารถพิเศษท่ีเอ้ือประโยชนตอการชวยเหลือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายปกติ 

  8. เกณฑการตัดสิน 
   ผูท่ีถือวาเปนผูท่ีสอบคัดเลือกได  ตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบตามหลักสูตร   
ไมต่ำกวารอยละหกสิบ  สำหรับภาคความเหมาะสมกับตำแหนงซ่ึงตองประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคล
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงนั้น  จะตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละหกสิบดวย 
 

/9. การประกาศ... 



_____________ปลัดเทศบาล 

_____________รองปลัดเทศบาล 

_____________ผอ.กอง 

_____________หัวหนาฝาย 

_____________ราง/พิมพ 
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  9. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบการสอบ 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา  
และสถานท่ีสอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันท่ี  24 เมษายน 2566 ทางเว็บไซด www.nakhoncity.org  
หัวขอขาว “รับสมัครงาน” 

  10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ภายใน 10 วัน     
ทำการ ภายหลังการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น ทางเว็บไซดท่ี www.nakhoncity.org หัวขอขาว “รับสมัครงาน” 

 

  11. การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
   การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได จะเรียงลำดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ 
ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหนงมากกวาเปนผูอยูใน
ลำดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ี
ใชเฉพาะตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง
เทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถท่ัวไปเทากัน ใหผูไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา 
   ท้ังนี้ จะประกาศข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก จำนวน 2 เทา ของอัตราวางตามท่ี
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือกได ลำดับท่ี 1 ภายใน 30 วัน และเม่ือไดมี
การบรรจุแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามจำนวนอัตราวางท่ีแตงตั้งแลว บัญชีสำรองใหยกเลิก 
 

  12. การแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดำเนินการแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามลำดับท่ีในบัญชี
ผูสอบคัดเลือกได เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  27 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 
 

 
 
 (นายกณพ  เกตุชาติ) 
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก  แนบทายประกาศเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ 2566 
หนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

_____________________ 
 

1. ตำแหนงนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ 
ทำงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานทะเบียนและบัตร ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  1. ดานการปฏิบัติการ 
      1.1 จัดวางแผนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในดานงานทะเบียนราษฎรและบัตร 
ประจำตัวประชาชนตาง ๆ เพ่ือวางแผนใหการดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
      1.2 พิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและคำสั่งเก่ียวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน เชน การจัดทะเบียนราษฎร 
ทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจงยายท่ีอยูอาศัยเปนตน เพ่ือใหการบริการประชาชน 
เปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองตามกฎหมาย 
      1.3 พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบ ท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกประชาชนสูงสุด 
      1.4 ประสานงานและจัดทำกิจกรรมการเลือกตั้งท่ีเก่ียวของท้ังระดับประเทศ หรือระดับ 
ทองถ่ิน เชน การจัดทำทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนตน เพ่ือให การ
เลือกตั้งประสบความสำเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 
      1.5 ตรวจสอบเก่ียวกับครุภัณฑและวัสดุสำนักงาน เพ่ือเตรียมความพรอม และอำนวย 
ความสะดวกตอการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประชาชนตาง ๆ 
      1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับงานทะเบียน เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  2. ดานการวางแผน 
      วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงาน หรือ 
โครงการ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

  3. ดานการประสานงาน 
      3.1 ประสานการทำงานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด 
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
      3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

/4. ดาน... 
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  4. ดานการบริการ 
      4.1 ใหคำแนะนำ ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานบริการเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 
บัตรประชาชนหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ี 
สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
      4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทำสถิติปรับปรุง หรือจัดทำฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ ท่ี
เก่ียวกับงานทะเบียนตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา 
กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑมาตรการตาง ๆ 

 
2. ตำแหนงนักวิชาการคลัง  ระดับปฏิบัติการ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทำงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับ งานวิชาการเงิน การคลัง พัสดุการบริหารการเงิน การจัดเก็บรายได การบริหารหนี้ 
และการงบประมาณ ท่ีไมยากภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  1. ดานการปฏิบัติการ 
      1.1 วิเคราะหตรวจสอบในการเบิกจายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและ อ่ืน ๆ 
ของสวนราชการ เพ่ือความถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
      1.2 จัดทำรายงานการเงิน การคลัง เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชานำไปใชในการวิเคราะห 
และตัดสินใจ 
      1.3 ใหคำปรึกษาแนะนำดานการเงิน การคลัง แกสวนราชการตาง ๆ เพ่ือใหมีความเขาใจ 
ท่ีถูกตอง 
      1.4 ศึกษาวิเคราะห พัฒนาระบบงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจหลักในดานการเงิน การคลัง 
      1.5 ศึกษา วิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และ 
การงบประมาณ เพ่ือจัดทำรายงานการเงินหรือการคลังเสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือนำไปใชในการวิเคราะห และ
ตัดสินใจใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      1.6 ศึกษาวิเคราะห พัฒนาหลักเกณฑ กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติทาง 
การเงินการคลังท่ีเก่ียวของ 
      1.7 รวมศึกษาและวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบตาง ๆ วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะ 
การเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      1.8 รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ และควบคุมการรับการจาย เงินตามแผนงานหรือโครงการ 
การกูและการยืมเงินสะสม การตัดเงินป การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ 
รวมถึงการใชจายเงินงบประมาณ เพ่ือใหเปนไปความถูกตองและเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับและมี 
ประสิทธิผลสูงสุด 

 
 
 

/1.9 รวม... 
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      1.9 รวมประสานงานและตอบปญหาขอหารือเก่ียวกับการปฏิบัติขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินทางดานการเงินหรือดานการคลัง เชน การรับจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำสงเงิน การ
กำหนดหรือขยายวงเงินคงคลัง การกำหนดเง่ือนไขและอัตราจางของลูกจางประจำเปนตน เพ่ือสราง ความ
ชัดเจนใหผูบริหารและบุคลากรท่ีสนใจเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง 
      1.10 วิเคราะหปญหาการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาวาง 
หลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      1.11 วิเคราะหรายได รายจายของหนวยงาน วิเคราะหความตองการประมาณการ 
รายรับ-รายจายเพ่ือนำไปจัดทำแผนพัฒนาและขออนุมัติยอดเงินงบประมาณรายจายขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน 
      1.12 กำกับดูแลและรายงานการเงิน การคลัง เพ่ือจัดทำเปนขอมูลสถิติในการตรวจสอบ 
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  2. ดานการวางแผน 
      2.1 วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบรวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงาน 
หรือโครงการเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 
      2.2 วางแผนการ ควบคุมและตรวจสอบดานการเงิน การคลัง การพัสดุจัดเก็บรายได 
งบประมาณเพ่ือใหดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณและรวมดำเนินการจัดทำขอมูลการเงิน การคลัง 
การพัสดุ จัดเก็บรายได และงบประมาณเพ่ือพัฒนารายไดของ อปท. 

  3. ดานการประสานงาน 
       3.1 ประสานการทำงานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด 
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว 
      3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
      3.3 ใหคำปรึกษากับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการดานตาง ๆ เชน ดาน
การเงิน การคลัง และการบัญชีเพ่ือใหมีการดำเนินการท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

  4. ดานการบริการ 
      4.1 ใหคำแนะนำปรึกษาในเบื้องตน แกหนวยงานราชการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหาร 
เงินตรา การบริหารหนีส้าธารณะ และการงบประมาณ 
      4.2 สำรวจและจัดเก็บขอมูล ปรับปรุง หรือจัดทำฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศ 
เก่ียวกับการเงิน การคลัง การพัสดุการบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ เพ่ือการ 
ประมวล วิเคราะห และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ วิธีการ 
เก่ียวกับงานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนีส้าธารณะ และการงบประมาณ 

 

 

/3. ตำแหนง... 
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3. ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ 
ทำงาน ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรือดานวิจัยจราจร ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  1. ดานการปฏิบัติการ 
      1.1 รวบรวม วิเคราะหและประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ 
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพ่ือนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเปาหมายขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
      1.2 รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบื้องตน เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกำหนดแผน 
การปฏิบัติงานหรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว 
      1.3 วิเคราะหนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือนโยบาย แผนงาน และ 
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอขอคิดเห็น เพ่ือชวยจัดทำแผนยุทธศาสตร 
แผนพัฒนา 3 ป แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
      1.4 สำรวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดำเนินงานและประเด็นปญหาทาง 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือเปนขอมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร 
      1.5 ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของ รัฐบาล และ สวน
ราชการตาง ๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจน การ
ติดตามประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
      1.6 ประสานและรวบรวมขอมูลท่ีจำเปนตาง ๆ เพ่ือประกอบการจัดทำกระบวนงานของ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะหระดับความสำเร็จของการ 
ดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART) 
      1.7 ประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังในและนอกองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน เพ่ือนำไปจัดทำแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      1.8 ศึกษา สำรวจ รวบรวมส ถิติ ข อ มูล  ตรวจสอบ วิ เคราะห  วิจั ยและจัดทำ 
เอกสารรายงานตาง ๆ ทางดานการจราจร และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสัมพันธกับการจราจร เพ่ือนำมาประกอบ 
ในการวางแผนและดำเนินการแกปญหา หรือปรับปรุงการจราจร 
      1.9 ชวยดำเนินการสำรวจ คำนวณโครงสราง และประมาณราคาคากอสรางซอมแซม   
รื้อยาย สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนสงสาธารณะทางบก รวมท้ังประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน จาก
การกอสรางนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญหาท่ีอาจ เกิดข้ึน 
      1.10 ชวยตรวจสอบสัญญาของผูรับเหมาเอกชนในการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง     
รื้อถอนสิ่งกอสรางทางดานการจราจรท้ังทางบกและทางน้ำ เพ่ือใหถูกตองตามกฎหมายท่ีกำหนดไวอยาง 
โปรงใสและเปนธรรม  
 
 

/1.11 ชวยพัฒนา... 
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      1.11 ชวยพัฒนาระบบจราจร รวมศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับเสนทางจราจร เพ่ือนำไปใช 
เปนขอมูลในการจัดระเบียบจราจร 
      1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท้ังจากผลการดำเนินงานท่ีผานมา จาก
สภาวะภายนอก จากนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทำแผน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 3 ปและแผนปฏิบัติการประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสม    
และเปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

  2. ดานการวางแผน 
      2.1 วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงาน 
หรือโครงการ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 
      2.2 วางแผนและรวมดำเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องคกร และกลุมจังหวัด 
ในโครงการของหนวยงานเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค 
      2.3 วางแผนการดำเนินงานการจัดทำรางขอบัญญัติงบประมาฯรายจายประจำป 

  3. ดานการประสานงาน 
      3.1 ประสานการทำงานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด 
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
      3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน          
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  4. ดานการบริการ 
      4.1 รวบรวมขอมูล เพ่ือเผยแพรและถายทอดองคความรูท่ีเก่ียวกับการจัดทำแผนงาน 
โครงการ 
      4.2 ใหคำปรึกษา แนะนำ ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานนโยบายและ
แผน หรืองานการจราจร เพ่ือแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
      4.3 จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานคนควาวิจัยดานการจราจร เพ่ือเปนประโยชน 
ตอการคนควาวิจัยและใหบริการขอมูลกับประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปล่ียนสายงานประเภทท่ัวไปใหดำรงตำแหนงในสายงาน 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ตำแหนง.................................................................... 
 
 
1. ชื่อ………………………………………….…………..สกุล……………………..………………………………….. 
 
2. เพศ  ชาย      หญิง 
 
3. วัน เดือน ปเกิด…………………………………อายุปจจุบัน………….ป วันเกษียณอายุราชการ…………………………….. 
 
4. ปจจุบันดำรงตำแหนง…………………….…………………………………………ระดับ………………………………………………. 

เงินเดือน…………………………..…บาท งาน…………..………………………กอง/ฝาย.................................................. 
สวน/สำนัก......................................................เทศบาล.................................................................................... 
อำเภอ.................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท................................. 
โทรสาร......................................................  e-mail…………………..……………………….. 

 
5. สถานท่ีติดตอ 

ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 
บานเลขท่ี………………….หมูท่ี....................ซอย/ตรอก………….…….……………….ถนน……………………………….… 
แขวง/ตำบล………………………..…………..เขต/อำเภอ…………………..………………จังหวัด……………………………….. 
รหัสไปรษณีย………………….………..โทรศัพท…………………………….…………..โทรสาร……..……………………………. 
e-mail……………………………………………. 

 
6.  สถานสภาพครอบครัว 
  โสด   สมรส  อ่ืน ๆ 

ชื่อคูสมรส………………………………...............………………..………….อาชีพ………………..………………………….. 
ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
 ไมมีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา  จำนวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

7. ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกไวไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 
เปนโรค

เหลานี้หรือไม 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เปน       
ไมเปน       

 
 
 

/8. วุฒิการศึกษา... 

 
รูปถายขนาด 

1 นิ้ว 
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8. วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง (ระบุวุฒิท่ีไดรับทุกวุฒิ) 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

การไดรับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอ่ืน ๆ  
ท่ีสำคัญ 

     

 
9. ประวัติการรับราชการ 

วันบรรจุเขารับราชการ…………………………..………….ตำแหนง……………………………………………….ระดับ……… 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม…………..….ป……………...เดือน 

การดำรงตำแหนงในสายงานตาง ๆ 
ท่ี ชื่อตำแหนง ชวงเวลาท่ีดำรงตำแหนง รวมเวลาดำรงตำแหนง 
1.    
2.    

ฯลฯ    
 
10. การฝกอบรม  (หลักสูตรสำคัญฯ) 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     

 
11. ดูงาน  (ท่ีสำคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

    
    

 
 
 
 
 
 

/12.  การปฏิบัติ... 
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12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสำเร็จ 
    
    
    

 

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

 
14. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ 

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

 
15. ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ท่ีไดรับการยกยอง 

วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับการยกยอง ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 
16. คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน  และเก่ียวของกับงาน 

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

 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ  หากตรวจสอบพบวา

ขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการ
สอบคัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
 

   ลงลายมือชื่อผูสมัคร……………………………………………….. 
                (………………………………………..…….) 

    วันท่ี  เดือน  ป  ………………………………….…………… 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

หนังสือรับรองอนุญาตใหพนักงานเทศบาล 
สอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานประเภทท่ัวไป  ใหดำรงตำแหนงในสายงานประเภทวิชาการ 

 
เขียนท่ี…………………………………………………. 

 
วันท่ี……..…เดือน…………………………….พ.ศ. 2566 

 
ขาพเจา…………………………………………..ตำแหนงนายกเทศมนตรี..............………...........………… 

อำเภอ…………………….………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให….…………………………….…………… 
ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาล ตำแหนง……………………………………ระดับ……………สำนัก/กอง…….............………………..
เทศบาล……….............…………………..อำเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........
สมัครเขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลเพ่ือเปลี่ยนสายงานประเภทท่ัวไปใหดำรงตำแหนงในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการของ
เทศบาลนครนครศรธีรรมราชในตำแหนง……………………........……….............และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงได หากผานการสอบคัดเลือก  

 
 

ลงชื่อ………………………..……………………… 
           (………………………………………………) 

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

 
 



 
 
 
 
 

หนังสือรับรองความประพฤติ 
 
                     เขียนท่ี............................................... 

 
 

        วันท่ี............เดือน.................................พ.ศ. 2566 
 
 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา  นาย/นาง/นางสาว............................................................
พนักงานเทศบาล  ตำแหนง......................................................สังกัด....................................................................
อัตราเงินเดือน............................บาท  เปนผูมีความประพฤติดี และไมอยูในระหวางดำเนินการทางวินัยและถูก
ลงโทษทางวินัยแตอยางใด 
 
  ใหไว  ณ  วันท่ี..................เดอืน................................พ.ศ. 2566 
 
 
    ลงชื่อ............................................................. 
          (............................................................) 
   นายกเทศมนตร.ี......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หนังสือรับรองคุณสมบัติ 
 
                     เขียนท่ี............................................... 

 
 

        วันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ. 2566 
 
 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา นาย/นาง/นางสาว..............................................................
พนักงานเทศบาล  ตำแหนง...............................................................สังกัด........................................................... 
อัตราเงินเดือน........................บาทเปนพนักงานเทศบาล เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหนงครบถวน ตรงตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพ่ือ
แตงต้ังใหดำรงตำแหนง......................................................................ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตาม
ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ 2566 ทุกประการ 
 
  ใหไว  ณ  วันท่ี..................เดอืน................................พ.ศ. 2566 
 
 
    ลงชื่อ............................................................. 
          (............................................................) 
   นายกเทศมนตร.ี........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกบัตำแหนง 
การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภทท่ัวไปเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสายงาน 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
 

ขอมูลเบ้ืองตนของผูขอรับการประเมิน (สำหรับผูขอรับการประเมินกรอก) 
 

      1.  ชื่อ........................................................สกุล............................................................ผูขอรับการประเมิน 

      2.  วฒุิการศึกษา.............................................................สาขาวิชา............................................................... 

           สถานศึกษา..................................................................จบการศึกษาเม่ือ................................................ 

      3.  รับราชการครั้งแรก เม่ือวันท่ี....................เดือน............................................พ.ศ.................................... 

           ตำแหนง.................................................................................................................................................. 

      4.  ปจจุบันดำรงตำแหนง..............................................................................ระดับ...................................... 

           อัตราเงินเดือน................................บาท งาน/ฝาย.................................................................................
 สวน.............................................................สำนัก/กอง.......................................................................... 

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

      5.  ประวัติการถูกดำเนินการทางวินัย (ถามี) .............................................................................................. 

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

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

      6.  ผูรับการประเมินรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองเปนจริง 
 
 
 
 
 
 
                                                      ลงชื่อ........................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                             (......................................................) 
                                                     ตำแหนง......................................................... 
                                             วันท่ี..................เดือน..................................พ.ศ. ....................... 
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องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ไดรับ 
หมายเหตุ 

หมวด 1  องคประกอบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)    
1.1 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก. พิจารณาจากการศึกษาความรูประสบการณความ
ชำนาญความรอบรูในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ
ตำแหนงรวมท้ังการรักษาความปลอดภัยแหงชาติฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให
สำเร็จตามท่ีไดรับมอบหมายโดยคำนึงถึงความถูกตองความครบถวน
สมบูรณและงานเสร็จทันเวลาท้ังนี้ใหรวมถึงความสามารถในการ
แกปญหาเชาวปญญาและความถนัดเฉพาะงานฯลฯ 

20  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
พิจารณาจากความตั้งใจความเต็มใจและความมุงม่ันท่ีจะทำงาน

ท่ีไดรับมอบหมายใหสำเร็จและเปนผลดีแกทางราชการไมละเลยตอ
งานและพรอมท่ีจะรับผิดชอบตอผลของงานท่ีเกิดข้ึนฯลฯ 

20  
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวด  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
พิจารณาจากอุปนิสัยการรักษาวินัยพฤติกรรมและประวัติการทำงาน
รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของราชการฯลฯ 
 

20  
 
 
 

 

หมวด  3  คุณลักษณะอ่ืน ๆท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง(40 คะแนน)    

3.1 ความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง

เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหมๆมาใชใหเปนประโยชนในการทำงานการ
ปรับปรุงงานความสามารถในการแกปญหาตาง ๆและมีความคิด
สรางสรรคในการทำงานยากหรืองานใหมใหสำเร็จเปนผลดีฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

8  
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องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ไดรับ 
หมายเหตุ 

3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีตอประชาชนระบบราชการและงานใน

หนาท่ีแรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทำงานความจงรักภักดี
ตอหนวยงานแนวความคิดความเชื่อและอุดมการณท่ีสอดคลองกับ
นโยบายโครงการหรือแผนงานท่ีรับผดิชอบฯลฯ 

8   

3.3 ความเปนผูนำ 
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกลการตัดสินใจ

การวางแผนงานการมอบหมายงานการใหคำแนะนำและการ
พัฒนาการควบคุมงานความใจกวางและยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึงกวางขวางรอบคอบและยุติธรรมฯลฯ 

8   

3.4 บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะความ

หนักแนนม่ันคงในอารมณความเชื่อม่ันในตนเองตลอดจนกิริยาทาทาง
และทวงทีวาจาท่ีเหมาะสมฯลฯ 

8   

3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลท่ีจะเขาไดกับ

สถานการณสังคมและสิ่งแวดลอมใหมๆความยืดหยุนและ
ความสามารถทำงานรวมกับผูบังคับบัญชาเพ่ือนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาความสามารถในการติดตอและประสานงานกับผูอ่ืน
ฯลฯ 

8   

รวม 100   

 
ความเห็นของผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสวนราชการ) 

(     )  ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ 60) 
(     )  ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 

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

ลงชื่อ………………….………………………ผูประเมิน 
                 (………………………..………………..) 

ตำแหนง…………….…………………………. 
     วันท่ี..................................................... 
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ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
 

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(     )  ไมเห็นดวยกับการประเมินขางตนเนื่องจาก……………………………………………………………………… 

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

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

ลงชื่อ………………….………………………ผูประเมิน 
            (………………………..………………..) 

ตำแหนง............................................ 
     วันท่ี................................................... 
 
ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
 

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(     )  ไมเห็นดวยกับการประเมินขางตน เนื่องจาก……………………………………………………………………… 

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

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

ลงชื่อ………………….………………………ผูประเมิน 
            (………………………..………………..) 

ตำแหนง............................................ 
     วันท่ี................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำชี้แจงเก่ียวกับแบบประเมินบุคคลเพ่ือประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนง 

1.  ผูประเมินไดแกผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูรับการประเมินดังนี้ 
1.1 ผูประเมินไดแกหัวหนากอง/หัวหนาฝายท่ีเปนผูบังคับบัญชาของผูสมัคร 
1.2 ผูบังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปตามลำดับไดแกปลัดหรือรองปลัดเทศบาลนายกเทศมนตรี 

2. องคประกอบท่ีใชในการพิจารณาประเมินแบงออกเปน 3 หมวดแตละหมวดจะแยกเปนองคประกอบยอย
ซ่ึงแตละองคประกอบจะกำหนดคะแนนเต็มไวในชองคะแนนเต็ม 

3. ใหผูประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผูรับสมัครประเมินในแตละองคประกอบและใหคะแนนสำหรับ
องคประกอบนั้น ๆ ในชองคะแนนท่ีไดรับท้ังนี้การกรอกตัวเลขคะแนนจะตองเปนเลขจำนวนเต็ม 

4. เม่ือใหคะแนนทุกองคประกอบแลวใหรวมคะแนนท่ีไดรับท้ังหมดในชองรวมของแบบประเมินแลวลงนามผู
ประเมินเสนอใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลำดับใหความเห็น 

5. ผูท่ีสอบคัดเลือกไดตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงไมต่ำ
กวารอยละ 60 
ระดับการประเมิน ดีเดน  คะแนนรอยละ 90 - 100 
   ดีมาก  คะแนนรอยละ 80 - 89 
   ดี  คะแนนรอยละ 70 - 79 
   พอใช  คะแนนรอยละ 60 - 69 
   ปรับปรุง  คะแนนนอยกวารอยละ 60 
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