ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดํารงตําแหน่งสายงาน
นิเทศการศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์
-----------------------------------ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จะ
ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดํารงตําแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ จํานวน 3 อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 81 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2545 และฉบับ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ตํ า แหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ สั ง กั ด หน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ สํ า นั ก การศึ ก ษา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 3 อัตรา
2. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ และความรู้ความสามารถที่
ต้องการ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และความรู้ ค วามสามารถที่ ต้ อ งการ
(รายละเอียดตามภาคผนวก แนบท้ายท้ายประกาศฯ นี้)
3. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก
3.1 ปัจจุบันเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผู้มี
คุณวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือ
ดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่า
3.2 มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
3.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด
4. เอกสารหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
4.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่รับสมัคร
4.2
สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ชุด รับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
4.3 สําเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ) และระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript of Recodes) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ และ
สําหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับแปลเป็นภาษาไทยมาด้วย
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-24.4 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานครูเทศบาล) จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4.6 ใบรั บรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ที่แสดงว่ าไม่ เป็ นโรคต้องห้ าม ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 และออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับ
ถึงวันยื่นใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
4.7 หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
4.8 แบบประเมินบุคคล
4.9 สําเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(ถ้ามี)
5. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้
ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 200 บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) ในวันยื่นใบสมัครสอบ
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม 300 คะแนน ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งตามแนวที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ทั้งนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรือ อัตนัย) ประกอบด้วยเนื้อหา
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
6. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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-210. ระเบีย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
12. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรือ อัตนัย) ประกอบด้วย
เนื้อหา
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
6. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
7. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
9. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
10. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
11. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยจะประเมินผู้เข้ารับการสอบคั ดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ ง
หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่นของผู้เข้ารับ
การสอบคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเชาว์ปัญญา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงใจในการ
ทํางาน และความสามารถพิเศษที่เอื้อประโยชน์ต่อการช่วยเหลือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายปกติ
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่
ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ สําหรับภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งซึ่งต้องประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งนั้น จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบด้วย
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-49. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กําหนดวัน เวลา
และสถานที่ ส อบ และระเบี ย บการสอบ ภายในวั น ที่ 2 มกราคม 2563 โดยปิ ด ประกาศไว้ ณ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 1 และทางเว็บไซด์ที่ www.nakhoncity.org หัวข้อข่าว “รับ
สมัครงาน”
10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ภายใน 10 วันทํา
การ ภายหลังการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น โดยปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ชั้น 1 และทางเว็บไซด์ที่ www.nakhoncity.org หัวข้อข่าว “รับสมัครงาน”
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
ทั้งนี้ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จํานวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามที่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ลําดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มี
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจํานวนอัตราว่างที่แต่งตั้งแล้ว บัญชีสํารองให้ยกเลิก
12. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดําเนินการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามลําดับที่ในบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกที่ยังไม่เคยผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท.กําหนด เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้แบบมีเงื่อนไขว่า จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งได้ก็ต่อเมื่อผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตามที่
กําหนด โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (สพบ.) เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ หากเป็นพนักงานเทศบาลใน
สังกัดที่ผ่านการสอบคัดเลือก เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะแต่งตั้งผู้นั้นรักษาการไปพลางก่อน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์วัศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดํารงตําแหน่ง
สายงานนิเทศการศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ชื่อ………………………………………….…………..สกุล……………………..…………………………………..
2. เพศ  ชาย

รูปถ่ายขนาด
1 นิ้ว

 หญิง

3. วัน เดือน ปีเกิด…………………………………อายุปัจจุบัน………….ปี วันเกษียณอายุราชการ……………………………..
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…………………….…………………………………………ระดับ……………………………………………….
เงินเดือน…………………………..…บาทงาน…………..………………………กอง/ฝ่าย..................................................
ส่วน/สํานัก......................................................เทศบาล....................................................................................
อําเภอ.................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.................................
โทรสาร......................................................e-mail…………………..………………………..
5. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่………………….หมู่ท.ี่ ...................ซอย/ตรอก………….…….……………….ถนน……………………………….…
แขวง/ตําบล………………………..…………..เขต/อําเภอ…………………..………………จังหวัด………………………………..
รหัสไปรษณีย…์ ……………….………..โทรศัพท์…………………………….…………..โทรสาร……..…………………………….
e-mail…………………………………………….
6. สถานสภาพครอบครัว
 โสด
 สมรส
 อื่น ๆ
ชื่อคู่สมรส………………………………...............………………..………….อาชีพ………………..…………………………..
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
 ไม่มีบุตร/ธิดา
 มีบุตร/ธิดา จํานวน………….คน (ชาย…….….คน หญิง……..…คน)
7. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ทอี่ อกไว้ไม่เกิน 1เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เป็นโรค
ความดัน
หัวใจ
เบาหวาน
ไต
ไมเกรน
เหล่านี้หรือไม่
โลหิตสูง
เป็น
ไม่เป็น

อื่น ๆ

-28. วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ)
วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขา

สถาบัน

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

ประเทศ

การได้รับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่นๆ
ที่สําคัญ
9. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ…………………………..………….ตําแหน่ง……………………………………………….ระดับ………
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม…………..….ปี……………...เดือน
การดํารงตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ
ที่
ชื่อตําแหน่ง
ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง
รวมเวลาดํารงตําแหน่ง
1.
2.
ฯลฯ
10. การฝึกอบรม (หลักสูตรสําคัญฯ)
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หน่วยงานที่จัด
สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม

11. ดูงาน (ที่สําคัญๆ)
เรื่อง

การดูงาน
สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

-312. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

13. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………………………………………………
คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….…………………………………………..
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….………………………………………………..
14. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่อง
วันที่
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง
ผลงาน

สถานที/่ ผู้มอบเกียรติคุณ

16. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร………………………………………………..
(………………………………………..…….)
วันที่ เดือน ปี ………………………………….……………

-4ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการสมัครแล้ว
( ) ครบถ้วน
( ) ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร.................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………………..เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.................................................)
วันที่...................................................
ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว จํานวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่......................
เลขที่....................ลงวันที่.............................................................
ลงชื่อ…………………………………………..ผู้รับเงิน
(.................................................)
วันที่...................................................
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคสอบคัดเลือกรายนี้แล้ว เห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วน
( ) มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................... ...................................................... ....................................................
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา อนุญาตให้พนักงานครูเทศบาล
สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดํารงตําแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์
เขียนที่………………………………………………….
วันที่………เดือน………………………………….พ.ศ.2562
ข้าพเจ้า…………………………………………..ตําแหน่งนายกเทศมนตรี..............………...........…………
อําเภอ…………………….………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให้….…………………………….……………
ซึ่งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่ง………………………………ระดับ……………สังกัด..........…….............………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………............สมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อ
เปลี่ ย นสายงานให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสายงานนิ เ ทศการศึ ก ษา ตํ า แหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชใน และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก
ลงชื่อ………………………..………………………
(………………………………………………)
นายกเทศมนตรี......................................

หนังสือรับรองความประพฤติ
เขียนที่...............................................
วันที่............เดือน.................................พ.ศ.2562
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................
พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่ง.................................................สังกัด....................................................................
อัตราเงินเดือน............................บาทเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่อยู่ในระหว่างดําเนินการทางวินัยและถูก
ลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด
ให้ไว้ ณ วันที่..................เดือน................................พ.ศ.2562
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน/ผู้อํานวยการสํานัก/กอง...........

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดํารงตําแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (สําหรับผู้ขอรับการประเมินกรอก)
1. ชื่อ........................................................สกุล............................................................ผู้ขอรับการประเมิน
2. วุฒกิ ารศึกษา.............................................................สาขาวิชา...............................................................
สถานศึกษา..................................................................จบการศึกษาเมื่อ................................................
3. รับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่....................เดือน............................................พ.ศ....................................
ตําแหน่ง..................................................................................................................................................
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง..............................................................................ระดับ......................................
อัตราเงินเดือน................................บาท งาน/ฝ่าย................................................................................
โรงเรียน......................................................สํานัก/กอง........................................................................
เทศบาล..........................................................อําเภอ............................................................................
จังหวัด…………………………………………………………………………………………………………………..………………
5. ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย (ถ้ามี) .............................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง

ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(......................................................)
ตําแหน่ง.........................................................
วันที่..................เดือน..................................พ.ศ. .......................

-2องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
หมวด 1 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก. พิจารณาจากการศึกษาความรู้ประสบการณ์ความ
ชํานาญความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ตําแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติฯลฯ
ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให้
สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมายโดยคํานึงถึงความถูกต้องความครบถ้วน
สมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลาทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชาว์ปัญญาและความถนัดเฉพาะงานฯลฯ

คะแนนเต็ม
20

1.2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
พิจารณาจากความตั้งใจความเต็มใจและความมุ่งมั่นที่จะทํางาน
ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลยต่อ
งานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้นฯลฯ

20

หมวด 2 ความประพฤติ (20 คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัยการรักษาวินัยพฤติกรรมและประวัติการทํางาน
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของราชการฯลฯ

20

หมวด 3 คุณลักษณะอื่นๆทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่ง(40 คะแนน)
3.1 ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทํางานการ
ปรับปรุงงานความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆและมีความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางานยากหรืองานใหม่ให้สําเร็จเป็นผลดีฯลฯ

8

คะแนนที่
ได้รับ

หมายเหตุ

-3องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน

คะแนนเต็ม

3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชนระบบราชการและงานใน
หน้าที่แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทํางานความจงรักภักดี
ต่อหน่วยงานแนวความคิดความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายโครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบฯลฯ
3.3 ความเป็นผู้นํา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกลการตัดสินใจ
การวางแผนงานการมอบหมายงานการให้คําแนะนําและการ
พัฒนาการควบคุมงานความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นตลอดจนมีความคิดลึกซึง้ กว้างขวางรอบคอบและยุติธรรมฯลฯ
3.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะความ
หนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ความเชื่อมั่นในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทาง
และท่วงทีวาจาที่เหมาะสมฯลฯ
3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ
สถานการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆความยืดหยุ่นและ
ความสามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อื่น
ฯลฯ
รวม

8

คะแนนที่
ได้รับ

หมายเหตุ

8

8

8

100

ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้อํานวยการโรงเรียน)
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)
ระดับการประเมิน..................................................................................................................................................
ระบุเหตุผล.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………….………………………ผู้ประเมิน
(………………………..………………..)
ตําแหน่ง..............................................
วันที่.....................................................

-4ความเห็นของผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้นเนื่องจาก………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………….………………………
(………………………..………………..)
ตําแหน่ง............................................
วันที่...................................................
ความเห็นของปลัดเทศบาล
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้นเนื่องจาก………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………….………………………
(………………………..………………..)
ตําแหน่ง............................................
วันที่...................................................
ความเห็นของนายกเทศมนตรี
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น เนื่องจาก………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………….………………………ผู้ประเมิน
(………………………..………………..)
ตําแหน่ง............................................
วันที่...................................................

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
1. ผู้ประเมินได้แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมินดังนี้
1.1 ผู้ประเมินได้แก่หัวหน้ากอง/หัวหน้าฝ่ายที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
1.2 ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลําดับได้แก่ปลัดหรือรองปลัดเทศบาลนายกเทศมนตรี
2. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวดแต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบย่อย
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม
3. ให้ ผู้ ป ระเมิ น พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องผู้รั บ สมั ค รประเมิ น ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบและให้ ค ะแนนสํ า หรั บ
องค์ประกอบนั้นๆในช่องคะแนนที่ได้รับทั้งนี้การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็ม
4. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้วให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้วลงนามผู้
ประเมินเสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับให้ความเห็น
5. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ60
ระดับการประเมิน ดีเด่น
คะแนนร้อยละ 90 - 100
ดีมาก
คะแนนร้อยละ 80 - 89
ดี
คะแนนร้อยละ 70 - 79
พอใช้
คะแนนร้อยละ 60 - 69
ปรับปรุง
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60
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