
 

 

    

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภทท่ัวไป 

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

………………………………………………… 

  ดวยเทศบาลตําบลอาจสามารถ   อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด  จะดําเนินการสอบ

คัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงสายงานประเภทท่ัวไป เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๑ ขอ ๘๒  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

รอยเอ็ด  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม) ฉบับท่ี ๓๖ พ.ศ.

๒๕๕๗  ลงวันท่ี  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้ 

  ๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

       ๑.๑ ตําแหนงนัก จัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  ตําแหนงเลขท่ี ๔๗-๒-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑  สังกัด 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลอาจสามารถ    จํานวน  ๑  อัตรา 

                    ๒.คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

                               เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป ดังนี้ 

                           ๒.๑  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

             ๒.๑.๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาท่ี ก.จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

                                 ๒.๑.๒.ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทางหรือ

สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร วิจัย หรอืในทางหรอื

สาขาวิชาท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

                                 ๒.๑.๓. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในทางหรอื

สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร วิจัย หรอืในทางหรอื

สาขาวิชาท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

                         ๒.๒ เปนพนักงานเทศบาล ซ่ึงดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานเริ่มตนจากระดับ 

๑ หรือสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ และตําแหนงประเภทท่ัวไป โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา ๒  ป 

                         ๒.๓ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนท่ีใชในการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน

เทศบาล ใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ (๑๕,๐๖๐ บาท)   (ภาคผนวก ง.) 

                   ๓.  การสมัครสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

       ผูท่ีประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร(ภาคผนวก ก)  พรอมหลักฐานตาง ๆท่ี

ตองใชในการสมัครตามประกาศดวยตนเองไดท่ีงานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  

 



                                                                  -๒- 

 

จังหวัดรอยเอ็ด  ตั้งแตวันท่ี   ๑๔-๒๙   มิถุนายน  ๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดท่ีหมายเลขโทรศัพทโทร ๐-๔๓๕๙- ๙๐๗๑ ตอ ๑๑    โทรสาร.  ๐-๔๓๕๙-

๙๐๗๑  

  ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองย่ืนในวันรับสมัคร 

www.Tessabanatsamat.go.th 

  ผูสมัครสอบคัดเลือกตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครสอบคัดเลือกพรอมดวย

หลักฐานซ่ึงผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับดังตอไปนี้ 

  ๔.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ (ภาคผนวก ก)  จํานวน  ๑  ชุด   

  ๔.๒  รูปถายเครื่องแบบขาราชการหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว   

(ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  ๖ เดือน) จํานวน  ๓  รูป 

  ๔.๓  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครสอบคัดเลือก   พรอมรับรองสําเนาทุกหนา    

จํานวน  ๑ ชุด 

                    ๔.๔  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (พนักงานเทศบาล)  จํานวน  ๑  ฉบบั  

                    ๔.๕ สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาผลการศึกษา  เพ่ือแสดงคุณวุฒิซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงท่ีสมัครสอบคัดเลือก จํานวน  ๑  ชุด 

  ๔.๖  ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

เรื่อง  กําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล  ลงวันท่ี  ๗  พฤศจกิายน  ๒๕๔๕  

ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัครสอบ  จํานวน  ๑  ฉบบั 

  ๔.๗  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีตนสังกัด อนุญาตใหสมัครสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) 

  ๔.๘  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาคผนวก ค) 

  ๔.๘  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวนอยางละ  

๑ ฉบบั 

สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ใหผูสมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวา

เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลัง

ปรากฏวาผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะถือ

วาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก  และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสอบ

คัดเลือกได 
 

  ๕.  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 

       ผูสมัครสอบคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๒๐๐ บาท 

(สองรอยบาทถวน)  เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกจะไมคืนใหเม่ือไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขา

สอบคัดเลือกแลวเวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมดเนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตจะจายคืน

คาธรรมเนียมสอบใหกับผูสมัครสอบท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น 

 



 

                                                      -๓- 
 

 

  ๖.  หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก   

  หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกกําหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนนดังนี้ 

  ก)  ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

      ทดสอบความรูความสามารถและความริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบายแผนงาน  

ระบบงาน และการบริหารของสวนราชการท่ีสังกัด และอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงตามแนวท่ีระบุไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง  

                    ข)  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 

       ทดสอบความรูความสามารถในทางท่ีจะใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุไว

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

  ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

ประเมินบุคคลดวยวิธีสัมภาษณ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืนๆเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง

ในดานตางๆ โดยมีแบบแสดงรายการการใหคะแนนใหชัดเจนในดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดาน

ความประพฤติ และดานคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง หรือดานอ่ืนเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม   

             ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 

  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  จะ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  ๒  

กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  เทศบาลตําบลอาจสามารถ   อําเภออาจสามารถ   จังหวัดรอยเอ็ด

       ท้ังนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  ตรวจผลในภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือกผูใดมี

คุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด  หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไมใหผูนั้นเขารับการ

สอบคัดเลือกหรือพิจารณาไมใหผานการสอบคัดเลือก  หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูไดรับการสอบ

คัดเลือก  

   

                    ๘. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 

   กําหนดวันสอบคัดเลือก ในวันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป   

และสวนสถานท่ีสอบคัดเลือก เทศบาลตําบลอาจสามารถ จะประกาศใหทราบอีกครั้ง 

                    ๙.ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   

ณ  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ   จังหวัดรอยเอ็ด 
  

  ๑๐. การแตงกาย 

      ใหผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกแตงกายเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับ  

 

 

 

 



                                                              -๔- 

             ๑๑.  ขอหามสําหรับพระภิกษุและสามเณร 

        พนักงานเทศบาลท่ีอยูระหวางลาอุปสมบท  ไมมีสิทธิสมัครสอบและเขาสอบตามหนังสือ

สํานักงาน ก.ท.ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๓๔  เรื่อง  พระภิกษุสมัครสอบ 

  ๑๒. เกณฑการตัดสินและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 

       ผูเขารับการสอบคัดเลือกฯ  จะตองผานเกณฑการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป  ภาค

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง,ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
 

   ๑๓. กรณีท่ีทุจริต 

       ในกรณีปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมใน

การสอบคัดเลือก  คณะกรรมการดําเนินการจะรายงานใหเทศบาลตําบล อาจสามารถ  ทราบ เพ่ือพิจารณายกเลิก

การสอบครั้งนี้ท้ังหมดหรืออาจจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะ

เห็นสมควร  ในกรณีท่ีเทศบาลใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว  ก็จะดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะ

ภาคนั้นใหม สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จะไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 

   ๑๔.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

         เม่ือดําเนินการสอบคัดเลือกแลว คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีผาน

ผูสอบผานเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนในแตละภาค คะแนนรวมทุกภาค และลําดับท่ีท่ีสอบ

คัดเลือกได เพ่ือดําเนินการประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได  โดยเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมา

ตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปน

ผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรู 

ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใช

เฉพาะตําแหนงเทากัน  ใหผูท่ีไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาได

คะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปเทากัน  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

  ๑๕.  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี 

         ๑ ๕.๑ เทศบาลตําบลตําบลอาจสามารถ  จะข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือก จํานวน  ๒ เทาของ

อัตราวางตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยรายงานตัวผูสอบคัดเลือกไดลําดับท่ี ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเม่ือได

มีการบรรจุแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามจํานวนอัตราวางท่ีจะแตงตั้งแลว บัญชีสํารองใหยกเลิก 

         ๑ ๕.๒ กรณีมีขอสงสัย ใหถือคําวินิจฉัยของเทศบาลตําบลอาจสามารถเปนท่ีสุด 
 

   

 

 

 



                                                            -๕- 

                 ๑๖.  การแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได 

   ผูสอบคัดเลือกไดจะไดรับการแตงตั้ง ณ เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  

จังหวัดรอยเอ็ด   ตามลําดับท่ีประกาศผูสอบคัดเลือกได เม่ือไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดรอยเอ็ดและคณะกรรมการพนักงานเทศบาลท่ีเก่ียวของ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
     

   ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๑   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

 

        (นายจรินทร  สายเชื้อ) 

                                                   นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ภาคผนวก ก) 
 

               เลขประจําตัวสอบ ……………… 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภทท่ัวไป 

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ 

ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

ของเทศบาลตําบลอาจสามารถ   อําเภออาจสามารถ   จังหวัดรอยเอ็ด 
 

๑.  ชื่อ………………………………..………………………   ชื่อสกุล………………………………………………………………….. 

๒.  เพศ  (     )  ชาย                        (     )  หญิง 

๓.  วัน  เดือน  ปเกิด……………………………………….อายุปจจุบัน…………..ป  วันเกษียณอายุราชการ………………… 

๔.  ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………………………….................................... ระดับ.............................................. 

เงินเดือน…………………………บาท งาน……………………..……...... กอง/ฝาย…………………………..…......... 

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

จังหวัด……………..…….…….……………………โทรศัพท……………………................โทรสาร…….……………………. 

E-mail………….……..…....…………......……………………………………………………………………………………………… 
 

๕.  สถานท่ีติดตอได 

 ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 

 บานเลขท่ี……………...........…….ซอย/ตรอก……………….……………..….ถนน…………………………..……………. 

 แขวง/ตําบล………………………….เขต/อําเภอ………………................…….จังหวัด…………….………...………... 

 รหัสไปรษณีย…………….………...โทรศัพท………..........………………………..โทรสาร………………..……………... 

 E-mail………………………………………. 

๖.  สถานภาพครอบครัว 

 (      )  โสด  (      )  สมรส  (      )  อ่ืน  ๆ 

 ชื่อคูสมรส……………….……........………..สกุล…………………......………………อาชีพ……………………………….. 

 ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 

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

๗. ประวัติสุขภาพ  (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกไดไมเกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรคเหลาน้ีหรือไม ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน  ๆ 

เปน       

ไมเปน       

 

 

 

 

 

ติดรูปถายขนาด 

๑  นิ้ว 



 

                                                                -๒- 

๘.  ประวัติการศึกษา (ระบุวุฒิท่ีไดรับทุกวุฒิ) 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา การไดรับทุน 

ปริญญาตร ี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  ท่ี

สําคัญ 

     

๙.  ประวัติการรับราชการ 

 วันบรรจุเขารับราชการ……………………………………ตําแหนง………………….………………ระดับ…………………... 

 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………………….ป……………..เดือน 

การดํารงตําแหนงในสายงาน 

ช่ือตําแหนง ประเภทตําแหนง ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง 

๑.    

๒.    

๓.    

๑๐.  การฝกอบรม   (หลักสูตรท่ีสําคัญ) 

หลักสูตรท่ีอบรม 

ช่ือหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 

     

     

     

     

     

๑๑.  ศึกษาดูงาน  (ท่ีสําคัญ  ๆ) 

การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

    

    

    

                                                        

 



                                                               -๓- 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    

    

๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน  ๆ  

 ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………….…….…………………………. 

 คอมพิวเตอร……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 อ่ืน  ๆ  (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………….…….…………………… 

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ 

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

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

๑๕.   ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืนๆ  ท่ีไดรับการยกยอง  

วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับการยกยอง ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกียรติคุณ 

    

    

๑๖. คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน  ๆ  ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน  และเก่ียวของกับงาน 

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

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

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการหากตรวจสอบพบวาขาพเจา

ปดบังขอความหรือใหขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริง  หรือไมมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก  

ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

 

     ลงชื่อ………..............................…………………..ผูสมัคร 

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

                  วันท่ี…………......................…………………. 
 

 

 

 

 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

 

เฉพาะเจาหนาท่ี 
 

(   )  หลักฐานครบ                               ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ  จํานวน..............บาท  ไวแลว  

(   )  มีปญหา คือ................................................ ตามใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี.................เลขท่ี..........................  

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

 ลงลายมือชื่อ.....................................ผูตรวจหลักฐาน ลงลายมือชื่อ..............................................ผู รับเงิน 

          (..............................................)                                         (.............................................) 

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

 

 



(ภาคผนวก ข) 
 

 

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตใหพนักงานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภทท่ัวไป 

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ 

  

  เขียนท่ี.................................................................. 

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

 ขาพเจา.....................................................ตําแหนง.................................................................................... 

อําเภอ/ก่ิงอําเภอ..........................จังหวัด.............................อนุญาตให...................................................................ซ่ึง

เปนพนักงานเทศบาลตําแหนง.............................................................................................................................สังกัด

........................................................เทศบาล...................................อําเภอ/ก่ิงอําเภอ.....................................จังหวัด

.............................................สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภทท่ัวไปเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

สายงานประเภทวิชาการในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการและยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงได  หากผานการสอบคัดเลือก 

 

 

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

        (...........................................................) 

     นายกเทศมนตรีตําบล...........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ภาคผนวก ค) 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ในการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงตางสายงาน 

ช่ือผูรับการประเมิน...............................................ตําแหนง........................................................... 

ระดบั.........สังกัด.......................เทศบาล......................................อําเภอ........................จงัหวัด..................... 

องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ หมายเหตุ 

หมวด ๑

๑.๑ 

องคประกอบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  (๔๐  คะแนน) 

ก)  พิจารณาจากการศึกษา  ความรู  ประสบการณ  ความชํานาญ  ความ

รอบรูในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ตําแหนง  รวมท้ังการรักษา

ความปลอดภัยแหงชาติ  ฯลฯ 

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามท่ีไดรับ

มอบหมายโดยคํานึงถึงความถูกตองความครบถวนสมบูรณและงานเสร็จ

ทันเวลาท้ังนี้ใหรวมถึงความสามารถในการแกปญหา เชาวปญญาและความ

ถนัดเฉพาะงาน  ฯลฯ 

      ๑.๒  

             พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ  และความมุงม่ันท่ีจะ

ทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดี    แกทางราชการ  การไม

ละเลยตองานและพรอมท่ีจะรับผิดชอบ    ตอผลของงานท่ีเกิดข้ึน  ฯลฯ   

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

หมวด ๒

            พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการ

ทํางานรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน

ของทางราชการ  ฯลฯ 

ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน) 

หมวด ๓

     ๓.๑  

คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง (๔๐ คะแนน) 

            พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ  แนวทาง  

เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม  ๆ  มาใชใหเปนประโยชนในการทํางาน  การ

ปรับปรุงงานความสามารถในการ แกปญหาตาง  ๆ  และมีความคิด

สรางสรรคในการทํางานยาก  หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี  ฯลฯ 

ความคิดริเริ่มและสรางสรรค 

๓.๒ 

 พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีตอประชาชน  ระบบราชการ  และงานในหนาท่ี  

แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทํางาน  ความจงรักภักดีตอหนวยงาน

แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณท่ีสอดคลองกับนโยบาย  โครงการ

หรือแผนงาน   ท่ีรับผิดชอบ   ฯลฯ 

ทัศนคตแิละแรงจงูใจ 

 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

๘ 

 

 

 

 

 

๘ 

 

  

 



                                                                  -๒- 

องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ หมายเหตุ 

 ๓.๓ 

             พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล  การตัดสินใจ  

การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การใหคําแนะนําและการพัฒนา  

การควบคุมงาน  ความใจกวางและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

ตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึง  กวางขวางรอบคอบและยุติธรรม  ฯลฯ 

ความเปนผูนํา 

    ๓.๔ 

              พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  ความ

หนักแนนม่ันคงในอารมณ  ความเชื่อม่ัน ในตนเองตลอดจนกิริยาทาทาง

และทวงทีวาจาท่ีเหมาะสม  ฯลฯ 

บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 

     ๓.๕ 

             พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลท่ีจะเขาได กับสถานการณ  

สังคมและสิ่งแวดลอมใหม ๆ ความยืดหยุนและความสามารถทํางานรวมกับ

ผูบังคับบัญชาเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการ

ติดตอและประสานงานกับผูอ่ืน  ฯลฯ 

การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 

 

๘ 

 

 

 

 

 

๘ 

 

 

 

๘ 

 

 

 

  

รวม ๑๐๐   

ความเห็นของผูบังคับบัญชา      

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

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

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

                                                            (………………………………………) 

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ      

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

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

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

 (................................................) 

ปลัดเทศบาล 

ความเห็นนายกเทศมนตรี 

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

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

                                                     (ลงช่ือ)................................................ 

                                                                     (................................................) 

                                                                    นายกเทศมนตรี 



(ภาคผนวก  ง) 
 

ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรูความสามารถท่ีตองการ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท    วิชาการ  

ชื่อสายงาน    เลขานุการและจัดการงานท่ัวไป 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไป 

ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ  

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทางาน 

ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา 

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 

               โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้  

                ๑. ดานการปฏิบัติการ  

                    ๑.๑ ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงาน 

ในดานตางๆ เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร

อาคารสถานท่ี งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาตางๆ เปนตน  

                       ๑.๒  จัดเก็บ และรักษาขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคําสั่งตางๆ 

ของหนวยงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหมีขอมูลท่ีสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ  

                       ๑.๓ ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารสําหรับ

การประชุม เปนตน เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร  

                       ๑.๔ จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให

การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  

                       ๑.๕  ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ี

กําหนด  

                       ๑.๖ ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพ่ือใหงานดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  

                       ๑.๗ ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหาร ของ

หนวยงาน เพ่ือการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป   

                 ๒. ดานการวางแผน  

                       วางแผนการทางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรอืโครงการ 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  

                ๓. ดานการประสานงาน  

                       ๓.๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  



                          ๓.๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย   

                    4. ดานบริการ  

                          ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนําเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตน แก

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงานท่ี

รับผิดชอบ  

                 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

                             ๒.คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

                               เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป ดังนี้ 

                           ๒.๑  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

             ๒.๑.๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาท่ี ก.จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

                                 ๒.๑.๒.ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทางหรือ

สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร วิจัย หรอืในทางหรอื

สาขาวิชาท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

                                 ๒.๑.๓. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในทางหรอื

สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร วิจัย หรอืในทางหรอื

สาขาวิชาท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

                     ๒.๒ เปนพนักงานเทศบาล ซ่ึงดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานเริ่มตนจากระดับ ๑ 

หรือสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ และตําแหนงประเภทท่ัวไป โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา ๒  ป  

                         ๒.๓ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนท่ีใชในการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน

เทศบาล ใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ (๑๕,๐๖๐ บาท)  

              ความรูความสามารถท่ีตองการ  

                    ๑. ความรูท่ีจําเปนประจาสายงาน ประกอบดวย  

                          ๑.๑ ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ ๑  

                          ๑.๒ ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ ๑  

                          ๑.๓ ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ระดับ ๑  

                         ๑.๔ ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ ๑  

                         ๑.๕. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ ๑  

                         ๑.๖  ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ ๒  

                         ๑.๗. ความรูเรื่องการจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ ๑  

                         ๑.๘ ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ ๑  

               ๒. ทักษะท่ีจําเปนประจาสายงาน ประกอบดวย  

                        ๒.๑ ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ ๑  



                        ๒.๒ ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ ๑  

                        ๒.๓  ทักษะการประสานงาน ระดับ ๑  

                        ๒.๔ ทักษะการบรหิารโครงการ ระดับ ๑ 

                        ๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู ระดับ ๑  

                        ๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ ๑  

                        ๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ ๑  
 

                  ๓. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย  

                           ๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ  

                                   ๓.๑.๑ การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ ๒  

                                   ๓.๑.๒ การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ ๑  

                                   ๓.๑.๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ   ๑ 

                                   ๓.๑.๔ การบริการเปนเลิศ ระดับ ๑  

                                   ๓.๑.๕ การทางานเปนทีม ระดับ ๑ 

                         ๓.๒  สมรรถนะประจําสายงาน  

                                  ๓.๒.๑ การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก ระดับ ๑  

                                  ๓.๒.๒ การคิดวิเคราะห ระดับ ๑  

                                  ๓.๒.๓ การสั่งสมความรูและความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ ๑ 

                                  ๓.๒.๔ ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน  ระดับ ๑ 

 

 

  

                       


	(ภาคผนวก ข)
	หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี

