
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแสนไห 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งบริหารของเทศบาล 

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

 ด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่ง
บริหารของเทศบาลต าบลแสนไห จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ด ารงต าแหน่งบริหารของเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง อาศัยอ านาจตามความในข้อ 45 (3) และส่วนที่ 3 
การสอบคัดเลือก แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
ส าหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งบริหารของเทศบาล  ดังนี้ 

 1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ต าแหน่ง หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) เลขที่ต าแหน่ง 04-0103-001 จ านวน 
1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตามเอกสาร
หมายเลข 1 ท้ายประกาศ 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสารหมายเลข 2 ท้ายประกาศ 

 3. การสมัครสอบคัดเลือก และสถานที่รับสมัคร 
  3.1 การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ 
ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน   
2558 ในวันและเวลาราชการ    ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแสนไห   อ าเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 053-049-027  
  3.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงต าแหน่งเดียว หากภายหลัง
ปรากฏว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายต าแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกได้ในต าแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 

 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนในวันสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ
คัดเลือก พร้อมด้วยเอกสารซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวัน
สมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

4.1 ใบสมัคร… 



 

  4.1  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 
๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน ตามเอกสารหมายเลข 3 ท้ายประกาศ 
  4.2 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร 
  4.3 ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาทุกหน้า จ านวน 1 ชุด 
  4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จ านวน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส าเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
  4.5 ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record)    
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด อย่างละ 1 ชุด  
  4.6 หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสาร
หมายเลข 4 ท้ายประกาศ 
  4.7 แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข 5 
ท้ายประกาศ 
  4.8 หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น จ านวน 1 
ชุด 
  ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใด ๆ  

 5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 400 บาท 
(สี่ร้อยบาทถ้วน) 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกก่อนวันสอบ
ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแสนไห อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  

 7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดคะแนนรวม 300 คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวที่ระบุไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย) 
  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย)  
  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 
 

8. ก าหนดวัน เวลา... 



 

 



 

 
 

ตามเอกสารหมายเลข 1  
รายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลแสนไห 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งบริหารของเทศบาล 
****************************** 

ชื่อต าแหน่ง   นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้ากองคลัง) 

ต าแหน่งประเภท บริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก  และ

คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความยาก และคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการคลังของ
เทศบาล และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะ
ผู้ช านาญการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงาน การ
คลัง ที่ต้องใช้ความช านาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น     งานการ
คลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ 
งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง   เกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย    การเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุป
เหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลัง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการ
ตรวจสอบและประเมินผลท ารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย ก าหนด
รายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเทศบาล  สืบหา
แหล่งที่มาของรายได้ ด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยง
ภาษีแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงาน
การเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้างร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอ
ข้อมูลทางด้านการคลังเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานที่
สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ท าหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร

การคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการ
จัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนด ให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ และ 

2. ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่า และได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้าน
การคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในการบริหารงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
4. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
6. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
7. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
8. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดท าแผ่นตารางท าการ (Spreadsheet) 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

 
 หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) ต าแหน่งเลขท่ี 04-0103-001 

- ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า ระดับ 6 หรือ ก.ท. เทียบเท่า     
โดยในวันรับสมัครต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 13,160 บาท (เงินเดือนขั้นต่ าของระดับ 6) 

- ได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี งานตรวจสอบภายใน งาน
จัดเก็บรายได้ งานพัสดุ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

- มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.
ก าหนด 
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ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 

ต าแหน่ง หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๖)  
เทศบาลต าบลแสนไห อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

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

 

๑.  ชื่อ – สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)……………………… ……………………………………………..……………... 
2.  เกิดวันที่……….……….…………………….……………………รวมอายุ………………….….ปี………………….…….เดือน 
3.  ต าแหน่งปัจจุบัน……………………………………………………………………………..………………….…………….. 
     สังกัด (งาน/ฝ่าย/กอง)…… ……………….………………………เทศบาล............................……….………..……………. 
     อ าเภอ......................................................จังหวัด.............................. ........................................... 
4.  อัตราเงินเดือนปัจจุบัน……………………………….……..…….บาท 
5. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง……………….………………………….…………….. 
     จากสถานศึกษา……………………………………………........…….เมื่อวันที่……………………………………………....…… 
6.  วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุเข้ารับราชการ……………………………..……….. รวม…….……………….ปี……………...….เดือน 
7.  ประวัติการด ารงต าแหน่ง ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ......... 
 

 
ระดับ 

 
ชื่อต าแหน่ง 

สังกัด 
อปท./อ าเภอ/จังหวัด 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลา 
การด ารงต าแหน่ง 

(ปี/เดือน/วัน) 
     
     
     
     
     

8. การฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด  ๑  นิ้ว 
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9.  ได้แนบเอกสารหลักฐาน ที่แนบมาพร้อมใบสมัครนี้ 

 รูปถ่ายสวมเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  
               ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) ถ่ายด้านหน้าหลังในแผ่นเดียวกัน 
               จ านวน ๑ ชุด 

 ส าเนาทะเบียนประวัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก (ก.พ.๗)  จ านวน ๑ ชุด  
 ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

              ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และส าเนาทะเบียนผลการเรียน  จ านวน ๑ ชุด   

 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ 
               คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด จ านวน ๑ ชุด 

 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ซึ่งอนุญาตให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
     และโอน (ย้าย) ได้ จ านวน ๑ ชุด   

 หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลเป็นต้น จ านวน ๑ ชุด 
 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล เพ่ือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  จ านวน  ๑  ชุด  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศเทศบาลต าบลแสนไห เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งบริหารของเทศบาล ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทุกประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
พบว่า ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือกฯ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ 

 

ลงชื่อ……….…………………………....…………ผู้สมัคร 
                                           (……………………….…………………….) 
                                   ต าแหน่ง…………….………………………………….. 
                                วันที่………..…เดือน…………………..………..พ.ศ…………..… 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบแล้ว  ผูส้มัคร........................... 
(   )  มอบหลกัฐานและมคีณุสมบัตคิรบถ้วน 
       และไดร้ับค่าธรรมเนียมสอบจ านวน ................................บาท 
       ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่........................เลขท่ี………..……...... 
 (   )  ขาดคุณสมบัติ  เพราะ .......................................................... 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………………..…เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
         (…………………………………………………………) 
ต าแหน่ง ............................................................... 
วันท่ี..................เดือน...............................พ.ศ. ....................... 

 
การตรวจสอบของเลขานุการคณะกรรมการสอบคดัเลือกฯ 
(   )  ผู้สมคัรมคีณุสมบัตท่ีิจะสมคัรเข้ารบัการสอบคดัเลอืก 
(   )  ผู้สมคัรไม่มคีณุสมบัตท่ีิจะสมัครเข้ารบัการสอบคดัเลอืก 
 

 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………………………..ผู้ตรวจ 
(……………………………………………………………………………) 

เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
วันท่ี ..............เดือน.............................พ.ศ. ..................... 
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แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

 
ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน  (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
 
1.  ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน ................................................................................................. 
 
2.  วุฒิการศึกษา....................................................สาขาวิชา..................................ระดับการศึกษา........................ 
     สถานศึกษา.............................................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ..................................... 
 
3.  เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ..............ต าแหน่ง....…………..………....... 
 
4.  ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงานหรืองาน 
     อ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร) 

4.1................................................................................................รวม..................ปี...............เดือน 
      4.2.................................................................................................รวม..................ป.ี. .............เดือน 
      4.3.................................................................... .............................รวม..................ป.ี..............เดือน 
 
5.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..........................................................ระดับ..............ขั้น..................... ........บาท 
     กอง.......................................................เมื่อวันที่..............เดือน................................พ.ศ. ...................  
 
6.  ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย  (ถ้ามี)     
...................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................................ ...................... 
 
7.  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 

                                                             (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                                        (................................................) 
                                                             ต าแหนง่....................................................... 
                                                          วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ......................... 
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ตอนที่  2  การประเมินบุคคล  ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

หมวดที่ 1  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 
     1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 
          (ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ 
ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติ และอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งรวมทั้งการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
          (ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และงาน
เสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญาและ
ความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 
     1.2  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  (20 คะแนน) 
   พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ และเป็นผลดีแก่ทางราชการ ไม่ละเลยต่องาน และ
พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดข้ึน ฯลฯ 
 

 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดที่ 2  ความประพฤติ (20 คะแนน) 
   พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการท างาน
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของ
ทางราชการ ฯลฯ 
 

20   

หมวดที่ 3 คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (40 คะแนน) 
    3.1 ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
    พิจารณาจากความสามารถในการริเริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิค
วิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุงงาน 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 
 

 
8 

 
 

 

    3.2 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
    พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน้าที่ 
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ
หรือแผนงานที่รับผิดชอบ 
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- 3 - 
 

ตอนที่  2  การประเมินบุคคล (ต่อ) ระดับการประเมิน 
หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

    3.3 ความเป็นผู้น า 
    พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การ
วางแผน การมอบหมายงาน การให้ค าแนะน าและการพัฒนาควบคุมงาน 
ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนมีความคิด
ลึกซึ้งกว้างขวาง  รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
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    3.4  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา    
    พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่น
มั่นคงในอารมณ์  ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงที
วาจาที่เหมาะสม 
 

8   

   3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์  
   พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์สั งคม 
และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ตามความยืดหยุ่นและความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการ
ติดต่อ และประสานงานกับผู้อื่น 
 

8   

รวม 100   
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ตอนที่  3  สรุปผลการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(   )  ผ่านการประเมิน     (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
(   )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 
    (ระบุเหตุผล).................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................... .................................................... 
สรุปผลการประเมิน 
(   )  สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน 
(   )  ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 
 

                                                                 (ลงชื่อ)...............................................ผู้ประเมิน 
                                                                                (..............................................) 
                                                                       ต าแหน่ง........................................................ 
                                                                        วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ............. 
ความเห็นปลัดเทศบาลต าบล 

(     )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(     )  ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น  (พร้อมทั้งระบุเหตุผล)                 
          ............................................................................................................................. ........................... 
          ................................................................. .......................................................................................  
      

                                                (ลงชื่อ)                                                  
                                                            (....................................................) 
                                                 ต าแหน่ง  .......................................................... 

                   วันที่...........เดอืน............................พ.ศ. ............. 
ความเห็นนายกเทศมนตรี 

(     )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(     )  ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น  (พร้อมทั้งระบุเหตุผล)                 
          ................................................................................................... ..................................................... 
          ............................................................................................................................. ........................... 
      

                                                (ลงชื่อ)                                                  
                                                            (....................................................) 
                                                 ต าแหน่ง  .......................................................... 

                   วันที่...........เดอืน............................พ.ศ. ............. 

หมายเหตุ  ผู้ประเมินคือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 



 

 
เอกสารหมายเลข 4 

 

 

 
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกต าแหน่งสายงานผู้บริหารและยินยอมให้โอน 
 

                                                              เขียนที ่ ........................................................... 

                                                           วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. 2558 

 ข้าพเจ้า                                         ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี                           . 
อ าเภอ                   จังหวัด                  อนุญาตให้                                                             . 
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง                                          กอง/ส่วน                                      . 
เทศบาล                                           อ าเภอ                           จังหวัด                                  .                       
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร  ของ
เทศบาลต าบลแสนไห อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในต าแหน่ง                                    .                                                
.                                          และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก 
 
                                                               (ลงชือ่)                                                     . 

                                                                          (                                                 ) 

 

                                                                         นายกเทศมนตรี                                  . 

 
 

 

 

 


