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ประกาศเทศบาลเมืองทุงสง 
เรื่อง  รับสมคัรสอบคัดเลอืกพนักงานเทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

บริหารของเทศบาล 
------------------------------------------- 

 
 ดวยเทศบาลเมืองทุงสง อําเภอทุงสง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช  จะดําเนนิการสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล ตําแหนง หวัหนาฝาย
สงเสริมและสวัสดิการสังคม  ระดับ 6  (นกับริหารงานสวสัดิการสังคม 6) 
  
 ฉะนั้น  อาศยัอํานาจตามความใน ขอ 81 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  2545    เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  และแกไขเพิ่มเติม  ลงวนัที่  29  ธนัวาคม  2547  จงึประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกพนกังานเทศบาลตาํแหนงผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล  ดังนี้    
 

 1. คุณสมบัติของผูมีสิทธสิมัครสอบคดัเลือก 
     1.1 ตําแหนงหวัหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการสงัคม  ระดับ 6    
   (ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 )  
                      ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ
ตําแหนงในวันรับสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี ้
 (1) ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้กุสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ
  ก.ท.รับรอง  และ 
 (2) ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทยีบเทา โดยจะตองปฏิบัติงาน 
  ดานสวัสดิการสังคม หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
   1.1.1 ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความสามารถในการบริหารงานสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่
 2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายระเบยีบบริหาร
ราชการ  แผนดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบัอ่ืน  ๆ ที่
ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 3. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  
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 4. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
 5. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา
แนะนาํและเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
 8. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 9. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 10.มีความรูทางคอมพิวเตอรในการจัดทาํแผนตารางทําการ (Spreadsheet) 
 

 2. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
  ใหผูประสงคทีจ่ะสมัครสอบคัดเลือก  ยืน่ใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ทีก่ําหนดดวยตนเอง
พรอมคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  คนละ  400  บาท  ณ  สาํนักงานเทศบาลเมอืงทุงสง 
ต้ังแตวันที่  28 มกราคม  2551 – 12  กุมภาพนัธ  2551  ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น.               
(เวนวนัหยุดราชการ) 
 

 3. เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  ใหผูสมัครสอบคัดเลือก ยืน่ใบสมัครพรอมหลักฐาน  ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตอง 
และลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทกุฉบบั  ดังนี ้
  (1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด  1  นิ้ว  ถายครั้งเดียวกนั

ไมเกิน  6  เดอืน  จาํนวน  3  รูป และใหผูสมัครเขียน ชื่อ – สกุล หลังรูปถายดวย        
ตัวบรรจง 

  (2) สําเนาภาพถายทะเบยีนบานและบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) 
อยางละ  1  ฉบับ 

  (3) ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2547  เร่ือง  กาํหนดโรคที่เปนลกัษณะ
ตองหามเบื้องตนสําหรับพนกังานเทศบาล ซึ่งออกใหไมเกิน  1  เดือน  นับแตวนั
ตรวจรางกาย  จํานวน   1   ฉบับ 

  (4) สําเนาภาพถายใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนทีแ่สดงวาเปนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการสอบคดัเลือก  จาํนวน   1  ฉบับ 

  (5) สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครสอบ  จาํนวน  1   ชุด 
  (6) สําเนาภาพถายหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน  ทะเบียนสมรส  ใบเปลีย่นชื่อ – สกุล 

อยางละ  1  ฉบับ 
  (7) หนงัสือยนิยอมใหเขาสอบคดัเลือกจากตนสังกัด 
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 สําหรับการสมคัรสอบคัดเลือกในครั้งนี้ใหผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนตามคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ  หากภายหลงัปรากฏวาผูสมัคร 
รายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนเทศบาลเมอืงทุงสงจะถือวาเปนผูขาดคณุสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก 
และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกได 
 
 4. การประกาศรายชื่อผูเขาสอบ ตารางสอบ  สถานที่สอบ  และระเบยีบเกี่ยวกับ
การสอบ 
  เทศบาลเมืองทุงสง จะประกาศรายชื่อผูมสิีทธิสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองทุงสง  ในวันที่  14  กมุภาพันธ  2551 
 
 5. หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือก 
  5.1 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  มีดังนี ้
   ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
    ใหทดสอบภาคความรูความสามารถและความคิดริเร่ิมในการกาํหนดและ
ปรับปรุงนโยบาย  แผนงาน  ระบบงาน  และการบรหิารของสวนราชการที่สังกัด และอ่ืน ๆ ทีจ่ําเปน
สําหรับตําแหนงตามแนวที่ระบุ  ไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงโดยวธิีสอบขอเขียน 
   ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ใหทดสอบความรูความเขาใจ  หรือความคิดเหน็เกีย่วกับงานในตําแหนงนัน้ 
โดยเฉพาะโดยวิธีสอบขอเขยีน  หรือใหทดลองปฏิบัตงิานหรือวธิีอ่ืนวิธีใดวิธหีนึง่  หรือหลายวิธกี็ไดตาม
ความเหมาะสม 
   ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
    ใหประเมนิบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ ตามที่
กําหนดในแบบประเมินบุคคล เพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงที ่ก.ท.กาํหนด 
    ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนซึ่งตองทาํการสัมภาษณ ก็อาจ
สัมภาษณก็ได แตตองนําผลประเมินของผูบังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณดวย 
  5.2 สอบขอเขียน   ในวนัศกุรที่  29  กุมภาพนัธ  2551 
  5.3 การสอบคัดเลือกจะทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน  และผูที่ผานการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาค
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนงจึงจะมีสิทธิเขาสอบในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป 
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 6. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่จะถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได  จะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในแตละภาคที่สอบ
ตามหลกัสูตรไมตํ่ากวารอยละหกสิบ 
 
 7. การขึ้นบัญชผูีสอบคัดเลอืกได 
  เทศบาลเมืองทุงสง  จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได  โดยเรียงลําดับที่จากผูสอบได
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความรู
ความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรูความเหมาะสม
กับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่       
สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และกรณีที่มีการบรรจุและแตงตั้งผูผานการสอบคัดเลือกแทนตําแหนงที่วาง
แลว  บัญชีที่ข้ึนสํารองไวสามารถใชตอไปภายใน  60  วัน  หากพนระยะเวลาดังกลาวแลว  บัญชีสํารองให
ยกเลิก 
 
  ทั้งนี้  เทศบาลอื่นไมสามารถขอใชบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติ
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลเมืองทุงสง 
 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่            เดือน ธนัวาคม   พ.ศ. 2550 
 
 
 

(นายทรงชยั    วงษวัชรดํารง) 
นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 
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หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแตงต้ัง 
ใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล 

------------------------------- 
ก. ความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 2547 
 3. พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  พ.ศ.2542 
 4. พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถงึปจจุบัน 
 5. พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 6. พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ.2546 
 7. พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
 8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 9. ความรูเกีย่วกบัเหตุการณปจจุบนั  ดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  นโยบายรัฐบาล 
 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
ข. ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 1. พระราชบัญญตัิสงเสริมการจัดสวัสดิการสงัคม พ.ศ.2546 
 2. พระราชบัญญตัิผูสูงอาย ุพ.ศ.2546 
 3. พระราชบัญญตัิคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 
 4. พระราชบัญญตัิการฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ.2534 
 5. พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แกไขเพิ่มเตมิจนถงึปจจุบนั 
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงนิ 
  และการตรวจเงินขององคการปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั 
 7. กฎกระทรวงมหาดไทย กาํหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสาํหรบัผูพิการ หรือ ทุพพลภาพ 
  และคนชรา พ.ศ.2548 
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยงัชพีขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 
 9. พระราชบัญญตัิปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2522 
 10. พระราชบัญญตัิสงเคราะหผูประสบภัย พ.ศ.2543 
 11. พระราชบัญญตัิกองทนุหมูบานและชมุชนเมืองแหงชาต ิพ.ศ.2547 และระเบียบที่เกีย่วของ 
 12. การจัดเก็บขอมูล จปฐ.(ขอมูลความจาํเปนพื้นฐาน) ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10(ป 2550-2554) 
 13. แนวทางการดาํเนนิงานโครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิน่  (OTOP) 
 



6สวัสดิการ P.6 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

 

องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ไดรับ 

หมายเหต ุ

หมวด  1 องคประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  (40  คะแนน)    
1.1 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 20   

 ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ    
ความชํานาญ  ความรอบรูในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวของตําแหนง    
รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ    

 ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ    
ตามที่ไดรับมอบหมาย  โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณ    
และงานเสร็จทันเวลา  ทั้งนี้ใหรวมถึงความสามารถในการแกปญหา    
เชาวปญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ    

1.2 ความรับผิดชอบตอหนาที่ 20   
 พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่จะ    

ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ ไมละเลย    
ตองานและพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้น    
หมวด  2 ความประพฤติ  (20  คะแนน) 20   

 พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและ    
ประวัติการทํางาน  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตามนโยบาย    
และแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ    
หมวด  3 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง (40 คะแนน)    

3.1 ความคิดริเริ่มและสรางสรรค 8   
 พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเร่ิมหาหลักการ แนวทาง    

เทคนิควิธีการหรือส่ิงใหม ๆ มาใชใหเปนประโยชนในการทํางาน     
การปรับปรุงงานความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ และมีความคิด    
สรางสรรคในการทํางานยาก  หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี ฯลฯ    

3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ 8   
 พิจารณาจากทัศนคติที่ดีตอประชาชน  ระบบราชการและงาน    

ในหนาที่  แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทํางาน  ความจงรักภักดี    
ตอหนวยงานแนวความคิด  ความเชื่อ และอุดมการณที่สอดคลองกับ    
นโยบาย  โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ    
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องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ไดรับ 

หมายเหต ุ

3.3 ความเปนผูนํา 8   
 พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล    

การตัดสินใจ  การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การใหคําแนะนําและ    
การพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกวาง  และยอมรับฟงความคิดเห็น    
ของผูอื่น  ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกวางขวาง  รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ    

3.4 บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 8   
 พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ    

ความหนักแนนมั่นคงในอารมณ  ความเชื่อม่ันในตนเอง  ตลอดจน    
กิริยาทาทางและทวงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ    

3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 8   
 พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่จะเขาไดกับ    

สถานการณ  สังคม และส่ิงแวดลอมใหม ๆ ความยืดหยุนและ    
ความสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงานและ    
ผูใตบังคับบัญชา  ความสามารถในการติดตอและประสานงานกับผูอื่น ฯลฯ    
    

รวม 100   
 

 
ผูประเมิน..............................................................ตําแหนง....................................................................... 
 (..................................................) 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
       (ลงชื่อ).............................................. 
        (.........................................) 
       ตําแหนง........................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
       (ลงชื่อ).............................................. 
        (.........................................) 
       ตําแหนง........................................... 
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คําชี้แจงเกีย่วกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
 
 1. ผูประเมินไดแกผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูรับการประเมิน  ดังนี ้
  1.1 ผูประเมินไดแก  หัวหนาสวนราชการที่เปนผูบังคับบัญชา 
  1.2 ผูบังคับบัญชาเหนือชัน้ขึ้นไปตามลําดับ ไดแก ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล 
   นายกเทศมนตรี 
 2. องคประกอบที่ใชในการพิจารณาประเมนิแบงออกเปน  3  หมวด  แตละหมวดจะแยก 
  เปนองคประกอบยอย  ซึ่งแตละองคประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไวในชองคะแนนเต็ม 
 3. ใหผูประเมนิพจิารณาคุณสมบัติของผูรับการประเมนิในแตละองคประกอบ และให 
  คะแนนสาํหรบัองคประกอบนั้น ๆ ในชองคะแนนที่ไดรับ ทัง้นี ้การกรอกตัวเลขคะแนน 
  จะตองเปนเลขจํานวนเต็ม 
 4. เมื่อใหคะแนนทุกองคประกอบแลว ใหรวมคะแนนที่ไดรับทั้งหมดในชองรวมของ 
  แบบประเมิน แลวลงนามผูประเมิน เสนอใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ 
  ใหความเหน็ 
 5. ผูที่สอบคัดเลือกไดตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
  กับตําแหนงไมนอยกวารอยละ  60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




