
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติ 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาลตําบลโนนแดง  

อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

********************************* 

ดวยเทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ                 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 20-2-2101-002 สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบล
โนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑ อัตรา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนคราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม  
๒๕๕๗ เทศบาลตําบลโนนแดง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
     ๑.๑ ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง    
20-2-2101-002 สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
จํานวน ๑ อัตรา   

  ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  
     ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนพนักงานเทศบาลและและมีคุณสมบัติตรงตามท่ีระบุ         

ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือก
สําหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ี ก.ท
กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง (รายละเอียดตาม ผนวก ก) และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงของพนักงานเทศบาลท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเดิมสําหรับใชเปน
คุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแตงตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหม  

๓.  การสมัครสอบและสถานท่ีรับสมัครสอบ 
     ใหผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตาง ๆ ดวยตนเองไดท่ีสํานักงาน

เทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 27 มกราคม – 9 กุมภาพันธ 
2560 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการโดยผูสมัครสอบคัดเลือกตองตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติของตนเองวาถูกตอง และมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติในตําแหนงท่ีรับสมัครนั้น 
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๔.  เอกสารท่ีตองย่ืนในวันสมัคร 
       ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร พรอมหลักฐานซ่ึงผูสมัคร             
ไดรับรองสําเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้ 

๔.๑  ใบสมัคร  (ผนวก ข)         จํานวน  ๑  ชุด  
๔.๒  รูปถายชุดเครื่องแบบขาราชการหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา     

ขนาด  ๑  นิ้ว (ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)       จํานวน  ๓  รูป  
๔.๓  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล         จํานวน  ๑  ชุด  

   ๔.๔  สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล       จํานวน  ๑  ชุด  
๔.๕  หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีตนสังกัดอนุญาตใหมาสมัครสอบคัดเลือก

(ผนวก ค)               จํานวน  ๑  ชุด  
๔.๖  สําเนาวุฒิการศึกษา          จํานวน  ๑  ชุด  

   ๔.๗  ใบรับรองแพทยออกใหไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร   จํานวน  ๑  ชุด  
                               ๔.๘  แบบประเมินบุคคล (ผนวก ง)                                    จํานวน  ๑  ชุด 
           ๔.๙  เอกสารแสดงผลงานท่ีประสบผลสําเร็จมาแลว และเกิดผลดีและเปนประโยชน
ตอทางราชการไมเกิน ๒ ปยอนหลัง โดยใหจัดสงในวันสมัครหรือวันสุดทายของการรับสมัคร  จํานวน  ๗  ชุด 
           ๔.๑๐ วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการสอบคัดเลือก โดยใหจัดสง  
ในวันสมัครหรือวันสุดทายของการรับสมัคร                                                      จํานวน  ๗  ชุด 

          ๔.๑๑  หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)        จํานวน  ๑  ชุด 
 
  ๕.  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
       ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละ ๔๐๐ บาท  

  ๖ . หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
   ๖ .๑ ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                 ทดสอบความรูความสามารถและความเขาใจเก่ียวกับการปกครองบังคับบัญชา 
การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน การติดตอ
ประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ัว ๆ ไป ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานและหลักวิชาการเก่ียวกับ
การปรับปรุงงานนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการท่ีสังกัดและอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ตามแนวทางท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน  

   ๖.๒ ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน)  
           ทดสอบความรูความสามารถในทางท่ีจะใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะ
ตามท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน (แบบปรนัยหรืออัตนัย) 
   ๖.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
         ประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
ในดานตาง ๆ ตามท่ีกําหนด โดยใชแบบประเมินบุคคลเพ่ือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง  
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  ๗.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
       เทศบาลตําบลโนนแดง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกในวันท่ี                     
๑0 กุมภาพันธ 2560 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา และสามารถดูทาง
เว็บไซตไดท่ี www.nondeangcity.go.th  
 
  ๘.  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
       คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 
(สําหรับเวลาและสถานท่ีสอบคัดเลือกจะประกาศใหทราบอีกครั้ง) 

  ๙.  การแตงกาย 
       ผูมีสิทธิเขาสอบจะตองแตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันสอบขอเขียนและสอบ
สัมภาษณและใหนําบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงตัวในวันสอบคัดเลือกดวย 

  ๑๐. ขอหามสําหรับพระภิกษุและสามเณร 
        พนักงานเทศบาลท่ีอยูระหวางลาอุปสมบท ไมมีสิทธิสมัครสอบและเขาสอบคัดเลือก 
ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ท. ดวนมาก ท่ี มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ 

  ๑๑. เกณฑการตัดสิน 
       การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนน                      
ในแตละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ ๖๐  การสอบคัดเลือกจะสอบตามหลักสูตรทุกภาค                 
แตคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบ สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป ภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ความความเหมาะสมกับตําแหนงในคราวเดียวกันหรือดําเนินการสอบ          
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผูสอบไดคะแนน
ตามเกณฑท่ีกําหนด ฯ 

๑๒. กรณีการทุจริต 
        ในกรณีท่ีปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม  
ในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให ก .ท.จ.นครราชสีมา เพ่ือพิจารณา         
วาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกนี้ท้ังหมดหรือพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือ                  
สอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ในกรณีท่ีใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลวก็ใหดําเนินการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบ
อีกตอไป 

  ๑๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       เทศบาลตําบลโนนแดง จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ณ เทศบาลตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป โดยเรียงลําดับท่ีจากผูสอบได
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน                    
ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปมากกวา  
เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปเทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
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  ๑๔. เง่ือนไขในการสอบคัดเลือก 
        ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก ฯ จริงและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการรับสมัครสอบ           
ใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบคัดเลือก เทศบาลตําบลโนนแดง                    
อาจไมรับสมัครสอบคัดเลือก และภายหลังหากปรากฏวามีผูสมัครสอบคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติดังกลาว           
ไมครบถวน คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก ฯ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก 
และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ  

  ๑๕. การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
       เทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จะข้ึนบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือกจํานวน ๒ เทา ของอัตราวางท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือกได
ลําดับท่ี ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเม่ือไดมีการบรรจุแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามจํานวนอัตราวางท่ีจะแตงตั้งแลว 
บัญชีสํารองใหยกเลิก ผูสอบคัดเลือกไดจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
   ๑๕.๑ ผูนั้นไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกไปแลว 
   ๑๕ .๒ ผูนั้นขอสละสิทธิในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 
   ๑๕.๓ ผูนั้นออกจากราชการไปไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามกอนท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 
   ๑๕.๔ มีการประกาศข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกใหม  
   ๑๕.๕ หากภายหลังปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกนั้น 
   ๑๕.๖ เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) มีมติ  
ในเรื่องดังกลาวเปนอยางอ่ืน 
 
  ๑๖. การบรรจุและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได  
       เทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จะรายงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) พิจารณาแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนงจากบัญชี
ผลการสอบคัดเลือกตามลําดับท่ีไดข้ึนบัญชีไว 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายธีรพงษ  จินตนามณีรัตน)  
              นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง  
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
 

คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติ 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 

 
1. ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)  

(1) ไดรับวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือทุก

ทางท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

สังคมศาสตร การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

(2) ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป 
2.2 ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
2.3 ประเภทท่ัวไป ไมต่ํากวาระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

 (3) ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

(4)  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.ท. กําหนด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบทายประกาศ ก 

  ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
1. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง และ 
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลวดังตอไปนี้ โดยจะตองปฏิบัติงานในลักษณะงาน

ของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
2.1 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมตํากวาระดับ 6ว ของสายงานเริ่มตนจาก

ระดับ 3 และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 4 ป หรือ 
2.2 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 7ว ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 

และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 4 ป หรือ 
2.3 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 ของสายงานเริ่มตนจาก

ระดับ 1 หรือสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 และตําแหนงประเภทท่ัวไป ไมต่ํากวาระดับชํานาญงาน โดยตองมี
ระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 8 ป  
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
 

  เลขประจําตัวสอบ ........................... 
 
 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติ 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานบริหาร 

 

*************** 
 

1. ชื่อ .........................................................................  นามสกุล ........................................................................ 
2. วัน เดือน ป เกิด  ........................................................................... อายุ .................... ป ..................... เดือน  
3. ปจจุบันดํารงตําแหนง ................................................................................................. ระดับ ........................ 

อัตราเงินเดือนปจจุบัน ............................ บาท   สังกัด สํานัก/กอง................................................................ 
เทศบาล .............................................. อําเภอ ...................................... จังหวัด ...........................................  

4. เริ่มรับราชการครั้งแรก เม่ือวันท่ี .............. เดือน ......................................  พ.ศ. ...................  
    ตําแหนง ......................................................................................................................................................... 
5. วุฒิการศึกษาท่ีใชสมัครสอบคัดเลือกและตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ คือ ไดรับ 

ปริญญา .................................................... สาขา ........................................................................................... 
    ซ่ึงไดรับอนุมัติจากสถาบันการศึกษาชื่อ ..........................................................................................................    

เม่ือวันท่ี ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ................. 
6. สมัครสอบคัดเลือกในตําแหนง ........................................................................................................................ 
7. เคยปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีสมัครสอบคัดเลือก ไดแก  
    7.1 .............................................. ตั้งแตวันท่ี .........................................  ถึงวันท่ี ........................................ 
    7.2 .............................................. ตั้งแตวันท่ี .........................................  ถึงวันท่ี ........................................ 
    7.3 .............................................. ตั้งแตวันท่ี .........................................  ถึงวันท่ี ........................................ 
    7.4 .............................................. ตั้งแตวันท่ี .........................................  ถึงวันท่ี ........................................ 
8. การถูกลงโทษทางวินัย 
    (   ) ไมเคย  
    (   ) เคย ระบุ ................................................................................................................................................. 
    (   ) อยูระหวางการถูกสอบสวน เรื่อง ............................................................................................................ 
9. ขาพเจาไดแนบหลักฐานประกอบการรับสมัคร พรอมกับใบสมัครแลว รวม ................ ฉบับ คือ 
    (   ) รูปถายขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 2 รูป  
    (   ) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
    (   ) สําเนาบัตรพนักงานเทศบาล 
    (   ) สําเนาปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการเรียน 
    (   ) หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีตนสังกัดอนุญาตใหสมัครสอบคัดเลือก  
    (   ) ใบรับรองแพทย 
    (   ) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  
    (   ) หลักฐานอ่ืน ๆ คือ ................................................................................................................................... 

/ขาพเจา... 

 
รูปถาย 1 น้ิว 
(ถายไมเกิน  
6 เดือน) 



-2- 
 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกและขอความท่ีขาพเจาไดแจงไวในใบสมัครถูกตองครบถวนและเปนจริงทุกประกา หากได
ตรวจสอบภายหลังพบวา ขาพเจามีคุณสมบัติไมครบถวน ขาพเจายินดีใหถอนชื่อขาพเจาจากรายชื่อผูมีสิทธิเขา
สอบ หรือมิใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 
 
           (ลงชื่อ) .................................................... ผูสมัครสอบ  
          ( ................................................. )  
      วันท่ี ........... เดือน .................................... พ.ศ. .............. 
   

คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 
 (   )  ขอรับรองวาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ  
 (   )  เห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนง เพราะ ..................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
     (ลงชื่อ) ............................................................  
        ( ................................................ )  
     ตําแหนง ปลัดเทศบาล.......................................  
 

 

 

สําหรับเจาหนาท่ีรับสมัคร 
 

(   ) หลักฐานครบ 

(   ) หลักฐานไมครบ คือ ไมมีเอกสาร ดังตอไปนี้ 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

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

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

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

ไดรับเงินคาธรรมเนียม จํานวน 400.- บาท ไวแลว 

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ................... เลขท่ี ............... 

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

 

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

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

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

 ตรวจสอบแลว ผูสมัคร 
 (   )  มีคุณสมบัติครบถวน  
 (   )  ขาดคุณสมบัติ เพราะ ....................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

      (ลงชื่อ) ............................................ เจาหนาท่ีผูรับสมัคร  
            ( ................................................ )  
          ตําแหนง ..........................................................  



ภาคผนวก ค 
 

หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 

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

วันท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 
  ขาพเจา (1) ............................................................ ตําแหนง ..................................................  
เทศบาล ....................................................... อําเภอ ........................................ จังหวัด ...................................... 
อนุญาตให (2) ............................................................................................................... ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง ........................................................ ระดับ ............... งาน ................................................................... 
ฝาย ...................................................................... กอง/สํานัก ............................................................................ 
เทศบาล ....................................................... อําเภอ ........................................ จังหวัด ...................................... 
สมัครสอบคัดเลือก ตามประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู
ปฏิบัติเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร ในตําแหนง .......................................................................... 
เทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา และยินยอมใหผูสมัครสอบคัดเลือกฯ โอน (ยาย) 
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 
 
       (ลงชื่อ) .................................................................  
        ( .......................................................... )  
       ตําแหนง นายกเทศมนตรี ................................  
 
 
หมายเหตุ  

(1) ผูอนุญาตจะตองเปนหัวหนาสวนราชการซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจสั่งตั้งแตตามมาตรา 15  
ประกอบกับมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

(2) ชื่อพนักงานเทศบาลผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ในกรณีท่ีหนังสืออนุญาตไมถูกตองหรือผูสมัคร
เขารับการคัดเลือกไมไดยื่นพรอมกับใบสมัครจะไมมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกฯ 
 
 
 



ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
เพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงผูบริหาร 
ตําแหนง ................................................................. 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก) 

1. ชื่อ และนามสกุลของผูรับการประเมิน ............................................................................................................ 
2. วุฒิการศึกษา ................................... สาขาวิชา ....................................... ระดับการศึกษา ........................... 

สถานท่ีศึกษา .......................................................................... จบการศึกษาเม่ือป พ.ศ. ................................  

3. เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .............. ตําแหนง ................................. 

4. ไดปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงานหรืองานอ่ืน 

    ท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป ดังนี้ (เฉพาะสายผูบริหาร) 

    4.1 ......................................................................................................... รวม ........... ป ..................... เดือน 

    4.2 ......................................................................................................... รวม ........... ป ..................... เดือน 

    4.3 ......................................................................................................... รวม ........... ป ..................... เดือน 

5. ปจจุบันดํารงตําแหนง .............................................................. ระดับ ............... ข้ัน ............................. บาท 

    สํานัก/กอง ................................................... เม่ือวันท่ี ......... เดือน .................................... พ.ศ. ................. 

6. ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย (ถามี) 

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

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

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

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

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

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

7. ผูรับการประเมินรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองเปนจริง 

 

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

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

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

                                                       วันท่ี ............ เดือน ......................................... พ.ศ. ............... 
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ตอนท่ี 2 การประเมินบุคคล 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงสายงานใหม 

1. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- การรักษาวินัย 
- ประวัติสวนตัว ความประพฤติสวนตัว 
- ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมอ่ืน 
- การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และขอบังคับของทาง

ราชการ 
- การปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ

ขาราชการ 

 

10 

 

2. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- ความตั้งใจในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย หรืองานท่ีเก่ียวของ

อยางมีประสิทธิภาพ 
- ไมละเลยตองาน ยอมรับผลงานของตนเองท้ังดานความสําเร็จ

และความผิดพลาดไมปดความรับผิดชอบ 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึน 
- ตั้งใจแกปญหาตางๆ ใหลุลวงไปดวยดี จริงใจท่ีจะปรับปรุงตนเอง

ใหดียิ่งข้ึน  

10  

3. ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- มีความมานะอดทน เอาใจใสในหนาท่ีการงาน 
- กระตือรือรน อุทิศเวลาใหแกทางราชการ 
- มีความขยันหม่ันเพียร ไมเฉ่ือยชา 
- ไมยอทอ สนใจแกไขงานท่ียุงยากซับซอนตางๆ 
- ตั้งเปาหมายใหงานสําเร็จดวยดีมีประสิทธิภาพ 

10  

4. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 
- ทํางานรวมกับเพ่ือรวมงานไดเปนอยางดี 
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
- ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ 
- เปนท่ียอมรับนับถือและรักใครของผูรวมงาน 

10  

5. ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- ความรูความชํานาญในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
- สามารถปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
- งานมีความถูกตองรวดเร็วเรียบรอย 
- มีการพัฒนางานในหนาท่ีใหกาวหนาทันสมัยอยูเสมอ 
- ประสบการณในการทํางาน 

10  
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ตอนท่ี 2 การประเมินบุคคล (ตอ) 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงสายงานใหม 

6. ความละเอียดถี่ถวนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- มีความละเอียดไมมีขอผิดพลาด 
- ไมเลินเลอหรือประมาทในการทํางาน 
- ไมมองขามในเรื่องเล็กนอย 
- มีความแมนยําถูกตองในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ 

 

10 

 

7. ความคิดริเริ่มสรางสรรค พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการ

หรือสิ่งใหมๆ มาใชใหเปนประโยชนในการทํางาน การปรับปรุง
งาน 

- ความสามารถในการแกปญหาตางๆ ความคิดสรางสรรคในการ
ทํางานยากหรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี  

10  

8. ทัศนคติและแรงจูงใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- ทัศนคติท่ีดีตอประชาชน ระบบราชการและงานในหนาท่ี 
- แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทํางาน 
- ความจงรักภักดีตอหนวยงาน 
- แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณท่ีสอดคลองกับนโยบาย

โครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบ 

10  

9. ความเปนผูนํา พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- ความสามารถในการมองการณไกล การตัดสินใจ การวางแผน 

การมอบหมายงาน การใหคําแนะนําและพัฒนา การควบคุมงาน 
ความใจกวาง และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

- ความคิดลึกซ้ึงกวางขวาง รอบคอบและยุติธรรมฯ 

10  

10. บุคลิกภาพและทวงทีวาจา พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- การวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- วามหนักแนนม่ันคงในอารมณ 
- ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนกิริยาทาทางและทวงทีวาจาท่ี

เหมาะสม 

10  

รวม 100  
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ตอนท่ี 3 สรุปความเห็นในการประเมิน 

 

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

     (   )  ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 

     (   )  ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 

            (ระบุเหตุผล) ......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

สรุปผลการประเมิน 

     (   )  สมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมได เนื่องจากผานการประเมิน 

     (   )  ไมสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหม เนื่องจากไมผานการประเมิน  

 

 

 

 

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

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

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

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

 

หมายเหตุ  :  ผูประเมินคือผูบังคับบัญชาตนสังกัด 

 
 



ภาคผนวก จ 
 

เง่ือนไขหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
พนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 

********************** 
ก. ความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถและความเขาใจเก่ียวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน           
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงาน กฎหมาย            
กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ัวๆ ไปท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและหลักวิชาการเก่ียวกับการปรับปรุงงาน 
นโยบาย และแผนงานตางๆ ของสวนราชการท่ีสังกัดและอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงตามแนวท่ีระบุไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ท้ังนี้โดยวิธีการสอบขอเขียน 

ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความรู ความสามารถในทางท่ีจะใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุไว             

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตางๆ ตามท่ี
กําหนด โดยใชแบบประเมินบุคคลเพ่ือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

1. วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอรับการสอบคัดเลือก จํานวน 20 คะแนน 
วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอรับการสอบคัดเลือก ผูเขารับการคัดเลือกจะตอง

จัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการสอบคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอ
ขอมูลดานตางๆ ดังนี้ 

- ขอมูลสวนบุคคล 
- แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการสอบคัดเลือก 
- แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี 
- แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับการสอบคัดเลือก 

2. ความรอบรูงานในหนาท่ี จํานวน 20 คะแนน 
ความรอบรูงานในหนาท่ี พิจารณาจากความรูงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง รัฐธรรมนูญ 

กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน กฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายเก่ียวกับเทศบาลในสายงานท่ีจะปฏิบัติ รวมท้ัง
ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

3. ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 10 คะแนน 
ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จมาแลว และเกิดผลดี

และเปนประโยชนตอทางราชการสามารถท่ีจะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืนหรือหนวยงาน สวนราชการอ่ืนได เชน 
การจัดโครงการใหมๆ ท่ีประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมากๆ หรือ การคิดคนแนวทางบริหารงานใหม ๆ และ
สมารถนําไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จไดผลดียิ่ง โดยใหจัดทําเอกสารนําเสนอคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
(อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได) 

4. ความรอบรูในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน 
ผูเขารับการประเมินจะตองมีความรอบรูในเรื่องการบริหาร เชน หลักการบริหารสมัยใหม            

การบริหาร การเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตางๆ 
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5. การบริหารอยางมืออาชีพ จํานวน 10 คะแนน 
การบริหารอยางมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา ปฏิภาณ

ไหวพริบ ความสามารถในการแกปญหาตางๆ ปญหาเฉพาะหนาท่ีของผูเขารับการคัดเลือก 
6. การบริหารงานบุคคล จํานวน 10 คะแนน 

การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสาน
สัมพันธของผูเขารับการสอบคัดเลือก การประสานงานกับสวนอ่ืน 

7. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 คะแนน 
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได การทํางานแบบ

มุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ 
8. ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค และคุณลักษณะอ่ืนๆ จํานวน 10 คะแนน เชน 

8.1 ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคท่ีจําเปนสําหรับนักบริหาร พิจารณาจากการมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและภารกิจของสวนราชการ เชน มุงประโยชนของสวนราชการรวม มี
ความซ่ือสัตย ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลาวคือ กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน มีความ
โปรงใส 

8.2 ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสในหนาท่ีการงาน 
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหม่ันเพียร 

8.3 มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 
ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไข และลดขอขัดแยงอันอาจจะ
เปนอุปสรรคตองานราชการและหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมาติดตอ
รวมท้ังเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 

8.4 ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือรวมงาน ความสามารถใน
การใชภาษาอยางเหมาะสม 

8.5 ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสรางสรรค ความพยายามในการบริหารงาน ความรับผิดชอบ 
8.6 ความม่ันคงในอารมณ พิจารณาจากความหนักแนนของภาวะอารมณ 
 

******************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฉ 
 

(ตัวอยาง) 
แบบแสดงผลงานดานการบริหารจัดการ (ผลงานยอนหลังไมเกิน 2 ป) 

ของ ......................................................................... 
ตําแหนง ............................................. เทศบาล .......................................... จังหวัด ........................................... 
เพ่ือประกอบการสมัครคัดเลือกในตําแหนง ........................................................................................................ 

 
*********************** 

 
1. ชื่อผลงาน ............................................................................................................................................... 
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ ........................................................................................................................... 
3. ความรูความสามารถท่ีใชในการดําเนินการ (ท่ีแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ)  

3.1 ......................................................................................................................................................... 
3.2 ......................................................................................................................................................... 
3.3 ......................................................................................................................................................... 

4. สรุปสาระสําคัญของผลงาน และข้ันตอนดําเนินการ ............................................................................... 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

5. ผลผลิต/ผลลัพธของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) ..................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

6. ประโยชนของผลงาน/การไดรับการยอมรับ ........................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

7. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค .................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

/ขอเสนอแนะ........ 
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8. ขอเสนอแนะ ........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 ขอรับรองวาผลงานดานการบริหารจัดการดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
     
    ลงชื่อ .....................................................  
     ( ......................................... )  
        ผูเสนอผลงานดานการบริหารจัดการ 
         .............../......................../...............  
 
 
 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดานการบริหารจัดการดังกลาวขางตนตรงกับความจริงทุกประการ  
 

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



ภาคผนวก ช 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน 
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนง สายงานผูปฏิบัติ 

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 
 

***************** 
 

 ผูสมัครเขรับการสอบคัดเลือกจะตองเขียนเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนดวยตนเอง โดยมีองคประกอบและ
รูปแบบในการเขียน ดังนี้ 

1. องคประกอบในการเขียนเสนอ 
1.1 การเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกตองแสดงถึงแนวคิด 

ความคาดหวัง เปาหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการของเทศบาลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และ
การบริหารจัดการ เพ่ือใหเทศบาลมีความเขมแข็งและศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะ และการรองรับ
การถายโอนภารกิจตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง โดยอาจยกตัวอยางประสบการณท่ี
ผานมา ตลอดจนอางอิงทฤษฎี แนวคิดทางวิชาการตางๆ โดยขอเสนอดังกลาวจะตองเปนขอเสนอท่ีเปน
รูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได โดยมีเหตุผลประกอบขอเสนอท่ีนาเชื่อถือและมีความสอดคลองกันใน
ประเด็นตางๆ โดยสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได 

1.2 บทสรุป และขอเสนอแนะ 
2. รูปแบบการเขียนขอความ 

การเขียนขอความเก่ียวกับวิสัยทัศนนี้ ใหผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเขียนขอเสนอเก่ียวกับ
วิสัยทัศน ดังนี้ 
2.1 ใหมีการแบงโครงสรางการเขียนใหชัดเจนตามองคประกอบท่ีกําหนดตามขอ 1 
2.2 มีลักษณะท่ีเปนรูปธรรมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
2.3 ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมท้ังอาจยกตัวอยางมา

ประกอบพอสังเขปเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีดียิ่งข้ึน 
2.4 มีความยาวไมเกิน 20 หนากระดาษ A4 โดยจัดพิมพและจัดทํารูปเลมใหเรียบรอย 7 ชุด 

3. รูปแบบการนําเสนอ 
3.1 ปกหนา 
3.2 สารบัญ 
3.3 ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน 
3.4 บทสรุป 
3.5 เอกสารอางอิง 

 
***************************************** 

 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอยาง) 
แบบขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน 

ของ........................................................................... 
ตําแหนง......................................................เทศบาล.............................................จังหวัด.................................... 
เพ่ือประกอบการสมัครสอบคัดเลือกในตําแหนง....................................................................................... 

*************************************** 
 

เรื่อง...................................................................................... 
 
หลักการและเหตุผล........................................................................................................................ 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอ.......................................................................................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
 
ผลคาดวาจะไดรับ........................................................................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

ผูเสนอขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน 
................/.................../................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 

**************** 
 

 การสอบคัดเลือก จะใชวิธีสอบขอเขียน ท้ังนี้ผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบโดย
เครงครัด ผูเขาสอบจะตองเตรียมปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา ไมบรรทัด และยางลบ เปนตน 
 ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้  

- แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันสอบสัมภาษณ และประพฤติตนเปนสุภาพชน  
-  ตองนําบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาลหรือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอ่ืนซ่ึงทาง

ราชการออกใหไปแสดงตัวในวันสอบดวย หากไมมีบัตรดังกลาวจะไมอนุญาตใหเขาสอบวิชานั้น 
การสอบขอเขียน 
1. ควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบแตละวิชาไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบได

ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาท่ีคุมสอบแลว 
2. ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากท่ีไดเริ่มสอบวิชาใดไปแลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขา

สอบในวิชานั้น 
3. ผูเขาสอบจะตองนั่งตามท่ีนั่งสอบ และหองสอบตมท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนดให 

ผูใดนั่งสอบผิดท่ีหรือผิดหองสอบจะไมไดรับการตรวจสอบขอสอบสําหรับวิชานั้น 
4. ผูเขาสิบจะตองเขาสอบตามวันเวลาท่ีกําหนดไว ผูท่ีเขาสอบผิดวันหรือเวลาจะถูกปรับใหตกและ

ไมมีสิทธิเขาสอบในรอบและเวลาท่ีกําหนดไวอีก 
5. ผูเขาสอบจะตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซ่ึงประกาศไวในการสอบไปเอง นอกนั้น

จะตองใชกระดาษและวัสดุท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จัดไวใหโดยเฉพาะ 
6. ไมนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ เครื่องบันทึกเสียง หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนเขาไปในหองสอบ  

เวนแตตํารา หนังสือ บันทึกขอความ หรือวัสดุอุปกรณ ซ่ึงกําหนดใหจัดหาเองในขอ 7 
7. และท่ีคณะกรรมการออกขอสอบประจําวิชาไดกําหนดใหนําเขาหองสอบได และไดรับอนุญาต

จากหัวหนาสอบหรือเจาหนาท่ีคุมสอบแลว 
8. หามผูเขาสอบคัดลอกขอความ หรือนําแบบทดสอบตลอดจนกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ

โดยเด็ดขาด ผูฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
9. เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนําของหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาท่ีคุมสอบโดยเครงครัด 
10. ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตลงมือทําขอสอบจะออกจากหองสอบไมไดเวนแตจะไดรับอนุญาต

จากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
11. เม่ืออยูในหองสอบจะไมพูด หรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไมออกจากหอง

สอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
12. ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ 
13. ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา หรือไมประสงคจะสอบตอไปในวิชาใด เม่ือสงคําตอบวิชานั้นแลว  

ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาท่ีคุมสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได 
14. แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ หามนําขอสอบออกจากหองสอบ สําหรับวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีใช

ในการสอบจะนําออกจากหองสอบไดเฉพาะท่ีกรรมการออกขอสอบประจําวิชา หรือเจาหนาท่ีคุมสอบอนุญาต
เทานั้น 

15. เม่ือหมดเวลาทําขอสอบและหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาท่ีคุมสอบสั่งใหหยุดทําขอสอบจะตอง
หยุดทําทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาท่ีคุมสอบไดอนุญาตแลว 
 
 

/16. เม่ือออกจากหอง... 
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16.  เม่ือออกจากหองสอบไปแลว ตองไมทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 
17. หามนําเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
 ผูใดไมอาจปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตไมไดรับ

อนุญาตใหเขาสอบ หรืออาจไมไดรับการตรวจใหคะแนน หรืออาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


