
                                     
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเปล่ียนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน 

----------------------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการ
สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาล จํานวน  ๑  
ตําแหน่ง  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘๑ แห่งประกาศ  ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหาร งานบุคคลของเทศบาล และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
ดังนี้ 

๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
๑.๑  สายงานนักบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วย 
 (๑) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

 
 ๒.  หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถท่ี
ต้องการหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  เป็นไปตามเอกสาร
หมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  

 
๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ท้ายประกาศ 

 
 ๔. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร   
                    ๔.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ท่ีจะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  กําหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันท่ี   ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันท่ี  ๑  
พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ ได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนอง
ไผ่ล้อม  ตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  โทร.๐๔๔- ๙๓๔๐๓๖  โดยผู้สมัคร
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้  

๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายตําแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่ง
ท่ีได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น  
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๕. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

พร้อมด้วยหลักฐานซ่ึงผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว 
จํานวน ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  โดยเขียนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง ตามเอกสารหมาย 
เลข ๓ ท้ายประกาศนี้ 

๕.๒  ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน   
๕.๓  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า จํานวน ๑ชุด 
๕.๔  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ฉบับ พร้อมรับรอง 

สําเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
๕.๕  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ท่ีตรง

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ี ก.ท.กําหนด  อย่างละ ๑ชุด สําหรับผู้ท่ี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
ควบคู่กับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สําหรับหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวเป็นท่ีภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับท่ีแปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๕.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสาร
หมายเลข ๔ ท้ายประกาศ 

๕.๗  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งตามเอกสารหมายเลข ๕ ท้าย
ประกาศ 

๕.๘  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งท่ีสมัครสอบคัดเลือก ตาม
เอกสารหมายเลข ๖ ท้ายประกาศ 

๕.๙  ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ และแบบแสดงผลงานด้าน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต) ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ท่ี
ดําเนินการจัดทําและรับรองผลงานภายในช่วงเวลาการรับสมัคร โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 
ตามเอกสารหมายเลข ๗ ท้ายประกาศ จํานวน ๔ ชุด 

๕.๑๐ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  พร้อมรับรอง
สําเนาทุกฉบับ 
  สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครราย
ใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท.มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.นครราชสีมา คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะ
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  
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๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก  ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองไผ่ล้อม  พร้อมท้ังแจ้งให้  ก.ท.จ.ท่ัวประเทศ  และเทศบาลภายในเขตจังหวัดนครราชสีมาทราบ      
ในวันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือก 
ผู้นั้นมีสิทธิท่ีจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทําหนังสือถึง
นายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีจะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว 
ได้ท่ีสํานักปลัดปลัดเทศบาล ในวันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ในเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพ่ิมรายชื่อแต่ประการใด  
  ท้ังนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี    
คุณ สมบัติไม่ตรงตามท่ีกําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการ
สอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบ
คัดเลือก 
 
๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 
  ก.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียนหรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๘ ท้ายประกาศ 
  ข.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่างๆโดยพิจารณาจากสมรรถนะ
หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความประพฤติ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ดังนี้ 
   ๑) การจัดทําวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก และผลงานในอดีต
ท่ีประสบความสําเร็จ ท่ีได้จัดทําในรูปเอกสาร      จํ า น ว น   ๑ ๕  
คะแนน 
   ๒) การแสดงวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงาน
ในอดีตท่ีประสบความสําเร็จ        จํานวน  ๑๕  คะแนน 
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   ๓) การสอบข้อเขียน (อัตนัย) จํานวน ๓ ข้อ ในเรื่องเก่ียวกับ 
 ๓.๑)  ความรอบรู้งานในหน้าท่ี   จํานวน ๒๐ คะแนน 
 ๓.๒)  ความรอบรู้ในการบริหาร   จํานวน ๑๐ คะแนน 
 ๓.๓)  การบริหารงานบุคคล   จํานวน ๑๐ คะแนน 
๔) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ในเรื่องเก่ียวกับ 
 ๔.๑)  การบริหารอย่างมืออาชีพ   จํานวน  ๑๐  คะแนน 
 ๔.๒)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
 ๔.๓)ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  

จํานวน  ๑๐ คะแนน 
ตามเอกสารหมายเลข ๙ ท้ายประกาศ 
๙.  ข้อห้ามสําหรับพระภิกษุและสามเณร 
  พนักงานเทศบาลท่ีอยู่ระหว่างลาอุปสมบท  ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ท่ี มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 
 
๑๐.  การประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยจะประกาศให้
ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ ๗ 
 
๑๑.  เกณฑ์การตัดสินและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๑๑.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง ภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง และการประเมินบุคคล ในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
                     ๑๑.๒ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ ๑๑.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผล
การสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม เพ่ือประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  
 
๑๒.  กรณีการทุจริต 

ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาว่าจะสมควร
ยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
ตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากนายกเทศมนตรีได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็จะดําเนินการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สําหรับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีก
ต่อไป 
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๑๓.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
๑๓.๑ เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทําบัญชีรายชื่อ  

ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลําดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวม
เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า โดยจะระบุคะแนนท่ีได้ไว้ในประกาศด้วย  

๑๓.๒ เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน  ๖๐ วันนับแต่
วันท่ีได้มีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตําแหน่งท่ีว่างแล้ว และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิก
การข้ึนบัญชี เม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ผู้นั้นได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ 
๓) ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนท่ีจะได้รับการแต่งต้ัง 
๔) มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม่ในตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ 
๕) ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือก 
  ๑๓.๓  กรณีสงสัยให้ถือคําวินิจฉัยของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมเป็นท่ีสุด 
 

๑๔. การแต่งตั้ง 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตําแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง  ก็ต่อเม่ือได้รับความ

เห็นชอบแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก.ท.จ.นครราชสีมาแล้ว  เทศบาลจะดําเนินการ
แต่งต้ังผู้ท่ีได้ รับการสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกตามลําดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีท่ีมีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกได้ออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ    ณ   วันท่ี       มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

     (นายไพบูลย์    พฤกษ์พนาเวศ) 
                                                       นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม 
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ประกาศเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเปล่ียนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน 

----------------------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการ
สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาล จํานวน  ๑  
ตําแหน่ง  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘๑ แห่งประกาศ  ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหาร งานบุคคลของเทศบาล และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
ดังนี้ 

๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
๑.๑  สายงานนักบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วย 
 (๑) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

 
 ๒.  หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถท่ี
ต้องการหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  เป็นไปตามเอกสาร
หมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  

 
๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ท้ายประกาศ 

 
 ๔. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร   
                    ๔.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ท่ีจะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  กําหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันท่ี   ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันท่ี  ๑  
พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ ได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนอง
ไผ่ล้อม  ตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  โทร.๐๔๔- ๙๓๔๐๓๖  โดยผู้สมัคร
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้  

๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายตําแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่ง
ท่ีได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น  
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๕. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

พร้อมด้วยหลักฐานซ่ึงผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว 
จํานวน ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  โดยเขียนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง ตามเอกสารหมาย 
เลข ๓ ท้ายประกาศนี้ 

๕.๒  ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน   
๕.๓  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า จํานวน ๑ชุด 
๕.๔  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ฉบับ พร้อมรับรอง 

สําเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
๕.๕  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ท่ีตรง

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ี ก.ท.กําหนด  อย่างละ ๑ชุด สําหรับผู้ท่ี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
ควบคู่กับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สําหรับหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวเป็นท่ีภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับท่ีแปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๕.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสาร
หมายเลข ๔ ท้ายประกาศ 

๕.๗  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งตามเอกสารหมายเลข ๕ ท้าย
ประกาศ 

๕.๘  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งท่ีสมัครสอบคัดเลือก ตาม
เอกสารหมายเลข ๖ ท้ายประกาศ 

๕.๙  ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ และแบบแสดงผลงานด้าน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต) ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ท่ี
ดําเนินการจัดทําและรับรองผลงานภายในช่วงเวลาการรับสมัคร โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 
ตามเอกสารหมายเลข ๗ ท้ายประกาศ จํานวน ๔ ชุด 

๕.๑๐ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  พร้อมรับรอง
สําเนาทุกฉบับ 
  สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครราย
ใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท.มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.นครราชสีมา คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะ
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  
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๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก  ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองไผ่ล้อม  พร้อมท้ังแจ้งให้  ก.ท.จ.ท่ัวประเทศ  และเทศบาลภายในเขตจังหวัดนครราชสีมาทราบ      
ในวันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือก 
ผู้นั้นมีสิทธิท่ีจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทําหนังสือถึง
นายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีจะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว 
ได้ท่ีสํานักปลัดปลัดเทศบาล ในวันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ในเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพ่ิมรายชื่อแต่ประการใด  
  ท้ังนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี    
คุณ สมบัติไม่ตรงตามท่ีกําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการ
สอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบ
คัดเลือก 
 
๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 
  ก.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียนหรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๘ ท้ายประกาศ 
  ข.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่างๆโดยพิจารณาจากสมรรถนะ
หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความประพฤติ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ดังนี้ 
   ๑) การจัดทําวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก และผลงานในอดีต
ท่ีประสบความสําเร็จ ท่ีได้จัดทําในรูปเอกสาร      จํ า น ว น   ๑ ๕  
คะแนน 
   ๒) การแสดงวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงาน
ในอดีตท่ีประสบความสําเร็จ        จํานวน  ๑๕  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

   ๓) การสอบข้อเขียน (อัตนัย) จํานวน ๓ ข้อ ในเรื่องเก่ียวกับ 
 ๓.๑)  ความรอบรู้งานในหน้าท่ี   จํานวน ๒๐ คะแนน 
 ๓.๒)  ความรอบรู้ในการบริหาร   จํานวน ๑๐ คะแนน 
 ๓.๓)  การบริหารงานบุคคล   จํานวน ๑๐ คะแนน 
๔) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ในเรื่องเก่ียวกับ 
 ๔.๑)  การบริหารอย่างมืออาชีพ   จํานวน  ๑๐  คะแนน 
 ๔.๒)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
 ๔.๓)ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  

จํานวน  ๑๐ คะแนน 
ตามเอกสารหมายเลข ๙ ท้ายประกาศ 
๙.  ข้อห้ามสําหรับพระภิกษุและสามเณร 
  พนักงานเทศบาลท่ีอยู่ระหว่างลาอุปสมบท  ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ท่ี มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 
 
๑๐.  การประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยจะประกาศให้
ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ ๗ 
 
๑๑.  เกณฑ์การตัดสินและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๑๑.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง ภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง และการประเมินบุคคล ในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
                     ๑๑.๒ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ ๑๑.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผล
การสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม เพ่ือประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  
 
๑๒.  กรณีการทุจริต 

ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาว่าจะสมควร
ยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
ตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากนายกเทศมนตรีได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็จะดําเนินการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สําหรับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีก
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

๑๓.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
๑๓.๑ เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทําบัญชีรายชื่อ  

ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลําดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวม
เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า โดยจะระบุคะแนนท่ีได้ไว้ในประกาศด้วย  

๑๓.๒ เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน  ๖๐ วันนับแต่
วันท่ีได้มีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตําแหน่งท่ีว่างแล้ว และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิก
การข้ึนบัญชี เม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ผู้นั้นได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ 
๓) ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนท่ีจะได้รับการแต่งต้ัง 
๔) มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม่ในตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ 
๕) ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือก 
  ๑๓.๓  กรณีสงสัยให้ถือคําวินิจฉัยของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมเป็นท่ีสุด 
 

๑๔. การแต่งตั้ง 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตําแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง  ก็ต่อเม่ือได้รับความ

เห็นชอบแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก.ท.จ.นครราชสีมาแล้ว  เทศบาลจะดําเนินการ
แต่งต้ังผู้ท่ีได้ รับการสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกตามลําดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีท่ีมีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกได้ออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ    ณ   วันท่ี       มีนาคม   ๒๕๕๖ 

 
 
 

     (นายไพบูลย์    พฤกษ์พนาเวศ) 
                                                       นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม 

 
........................ปลัดเทศบาลฯ 

          ........................รก.หน.สาํนักฯ 
                                                    .............................หัวหน้าฝ่าย

                                          ......................ตรวจ/พิมพ์/ร่าง     
                                           



เอกสารหมายเลข ๑ 

ตําแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
***************** 

ช่ือตําแหน่ง   รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 
เลขท่ีตําแหน่ง   ๐๐ - ๐๑๐๑ - ๐๐๒ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะรองปลัดเทศบาลของเทศบาล ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก  และ
คุณภาพของงานสูงมาก ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ี ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน 
รับผิดชอบการบริหารงานเทศบาล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวน
มากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ทําหน้าท่ีท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา 
วิเคราะห์ ทําความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซ่ึงเป็นอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล เช่น งานบริหารบุคคล งานธุรการ 
งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผนงานรักษาความสงบเรียบ 
ร้อย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทํารายงานและ
บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ี
อ่ืนท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการกําหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.บัตร
ประจําตัว ประชาชน เป็นนายทะเบียนท้องถ่ินตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมิน
ภาษีโรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าท่ีระดับรอง ลงมาตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามท่ีได้รับแต่งต้ังเข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหน้าท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีความสามารถในการบริหารงานเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี 

๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ 
๔. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
๕. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ

วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๘. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๙. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๑๐. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) 

  ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  



                     ๑๒. มีความเชี่ยวชาญงานในหน้าท่ี 
เอกสารหมายเลข ๒ 

บัญชีรายช่ือตําแหน่งท่ีจะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
แนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ลงวันท่ี            มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

ตําแหน่ง คุณสมบัติ 
รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

๑. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ ๘ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ๘) หรือตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ระดับ ๘  มาแล้ว   
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานเทศบาล 
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๒. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งท่ี ก.ท. กําหนด  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข ๓ 

ลําดับท่ีสมัคร............................. 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเปล่ียนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน 
ของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 
ตําแหน่ง ..........................................(...............................................) 

************************** 
๑.  ช่ือ  …………………………….…………..สกุล…………………………………………….. 
 
๒.  เพศ �ชาย     �หญิง 
 
๓.  วัน เดือน ปีเกิด………………………………อายุปัจจุบัน………….ปี  วันเกษียณอายุราชการ……………… 
 
๔.  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…………………….…………………………………………ระดับ……………………. 
 

เงินเดือน…………………………..…บาท  งาน…………..……………………………..…….. 
กอง/ฝ่าย………………………………………ส่วน/สํานัก...........................................................………… 
เทศบาล………………………………..อําเภอ……………....………จังหวัด…………………………. 
โทรศัพท์……………………….  โทรสาร………………………… e-mail  …………………..……… 

 
๕.  สถานท่ีติดต่อ 
 ท่ีอยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี………………….ซอย/ตรอก………….………………….ถนน…………………………….… 
 แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………. 
 รหัสไปรษณีย์………………..โทรศัพท์………………………………..โทรสาร……..……………… 
 e-mail…………………………………………….…………….. 
 
๖.  สถานสภาพครอบครัว 
 �โสด �สมรส �อ่ืน ๆ 

ชื่อคู่สมรส……………………..สกุล………………..………….อาชีพ………………..……………….. 
ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
�ไม่มีบุตร/ธิดา �มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกไว้ไม่เกิน  ๑เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
๘.  วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ระบุวุฒิท่ีได้รับทุกวุฒิ) 

 

��������	�
 

�	�� 



วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  
ท่ีสําคัญ 

     

 
๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ……………….………….ตําแหน่ง…………………………….ระดับ………. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………….ปี………...เดือน 

การดํารงตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
ท่ี ชื่อตําแหน่ง ช่วงเวลาท่ีดํารงตําแหน่ง รวมเวลาดํารงตําแหน่ง 

๑.    
๒.    
ฯลฯ    
 
๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     

 
๑๑.  ดูงาน  (ท่ีสําคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน 
    
    

 
๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
    
    

 
 
๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 



 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….……… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….…………… 
 
๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 
๑๕.  ประวัติผลงานด้านวิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ท่ีได้รับการยกย่อง 

วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานท่ี/ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 
๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู้สมัครท่ีเห็นว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความท่ีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
 

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

    วันท่ี  เดือน  ปี  ………………………………….…………… 
 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
       ได้ตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสารการสมัครแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วนเนื่องจาก.................. 
............................................................ 
 
   ........................................... 
  (...........................................) 
        เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

       ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จํานวน……………….…….บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี
...................เลขท่ี............... 
ลงวันท่ี................................. 
 
 .......................................... 
(..........................................) 
           ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
      ............................................... 
      (.............................................) 
 เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๕ 



แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน 

ชื่อผู้รับการประเมิน…………………..………………………..ตําแหน่ง…………………………….……………… 
ระดับ………...เทศบาล…………………………..…………อําเภอ……………...………………จังหวัด……………………..………… 

องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี
ได้รับ 

หมายเหตุ 

หมวด๑องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (๔๐คะแนน)    
๑.๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก. พิจารณาจากการศึกษาความรู้ประสบการณ์ความ
ชํานาญความรอบรู้ในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
ตําแหน่งรวมท้ังการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให้
สําเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายโดยคํานึงถึงความถูกต้องความครบถ้วน
สมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลาท้ังนี้ให้รวมถึงความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชาว์ปัญญาและความถนัดเฉพาะงานฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
พิจารณาจากความต้ังใจความเต็มใจและความมุ่งม่ันท่ีจะทํางาน

ท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลยต่อ
งานและพร้อมท่ีจะรับผิดชอบต่อผลของงานท่ีเกิดข้ึนฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวด๒ความประพฤติ  (๒๐คะแนน) 
พิจารณาจากอุปนิสัยการรักษาวินัยพฤติกรรมและประวัติการทํางาน
รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของราชการฯลฯ 

๒๐  
 
 
 

 

หมวด๓คุณลักษณะอ่ืนๆท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง(๔๐คะแนน)    

๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง

เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทํางานการ
ปรับปรุงงานความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆและมีความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางานยากหรืองานใหม่ให้สําเร็จเป็นผลดีฯลฯ 

๘  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี
ได้รับ 

หมายเหตุ 

๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชนระบบราชการและงานใน

หน้าท่ีแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทํางานความจงรักภักดี
ต่อหน่วยงานแนวความคิดความเชื่อและอุดมการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายโครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบฯลฯ 

๘   

๓.๓ ความเป็นผู้นํา 
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกลการตัดสินใจ

การวางแผนงานการมอบหมายงานการให้คําแนะนําและการ
พัฒนาการควบคุมงานความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึงกว้างขวางรอบคอบและยุติธรรมฯลฯ 

๘   

๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะความ

หนักแน่นม่ันคงในอารมณ์ความเชื่อม่ันในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทาง
และท่วงทีวาจาท่ีเหมาะสมฯลฯ 

๘   

๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลท่ีจะเข้าได้กับ

สถานการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆความยืดหยุ่นและ
ความสามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน
ฯลฯ 

๘   

รวม ๑๐๐   

 
 

ผู้ประเมิน………………………………………………….หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง 
     (………………………………………………….) 
 
ความเห็นของผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ผู้ประเมิน……………………………………………….ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 

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



……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ผู้ประเมิน………………………………………………….ปลัดเทศบาล 

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

 
ผู้ประเมิน…………………………………………………. 

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

 
 

คําชี้แจงเก่ียวกับแบบประเมินบุคคลเพ่ือประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
๑.  ผู้ประเมินได้แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมินดังนี้ 

๑.๑ ผู้ประเมินได้แก่หัวหน้ากอง/หัวหน้าฝ่ายท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปตามลําดับได้แก่ปลัดหรือรองปลัดเทศบาลนายกเทศมนตรี 

๒. องค์ประกอบท่ีใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น๓หมวดแต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบย่อยซ่ึงแต่
ละองค์ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 

๓. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนนสําหรับ
องค์ประกอบนั้นๆในช่องคะแนนท่ีได้รับท้ังนี้การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็ม 

๔. เม่ือให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้วให้รวมคะแนนท่ีได้รับท้ังหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้วลงนามผู้
ประเมินเสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับให้ความเห็น 

๕. ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๖ 

 



ท่ี นม  ............/....................             สํานักงานเทศบาล............................. 
                 
......................................................... 

 
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 

 
  หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.…………………………….. .........................................................
พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง…….....................………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........ได้ปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงาน..........................(ระบุงานท่ีตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่งท่ีสมัคร
สอบ)....................................ระหว่างวันท่ี.........................................ถึงวันท่ี............................................ ตามคําสั่ง
เทศบาล............ท่ี............/..............ลงวันท่ี...............................................และระหว่างวันท่ี
.................................................ถึงวันท่ี..........................................ตามคําสั่งเทศบาล............ท่ี............/..............ลง
วันท่ี..............................................รวม..................ปี.............เดือน.........วัน  ซ่ึงตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่ง
..................(ระบุตําแหน่งท่ีสมัครสอบ)............................................... จริง 
  ให้ไว้ ณ วันท่ี............................................................... 

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

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 
 

 
หมายเหตุ   ให้แนบคําส่ังปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องมาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารหมายเลข ๗ 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์  
  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมี
องค์ประกอบและรูปแบบในการเขียน ดังนี้ 

�.  องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ 
(๑) ให้นําเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ และกําหนดตัวช้ีวัด

ความสําเร็จไว้ด้วย โดยการเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์นี้ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด ความ
คาด หวัง เป้าหมายหรือความต้ังใจ และแนวทางปฏิบัติของตนท่ีจะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ของตําแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เช่น การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการจัดการบริหารสาธารณะและการรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนอาจอ้างอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต่าง ๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้อง
เป็นข้อเสนอท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได้ และมีเหตุผลประกอบข้อเสนอท่ีน่าเชื่อถือ  มีความ
สอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได้ 

(๒) บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
�.  รูปแบบการเขียนข้อความ 

การเขียนข้อความเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเขียนข้อเสนอเก่ียวกับ
วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

(๑) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบท่ีกําหนดตามข้อ ๑ 
(๒) มีลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
(๓) ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังอาจ

ยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีดียิ่งข้ึน 
(๔) มีความยาวมีความยาว ๕-๑๐หน้ากระดาษ A๔ตัวอักษร TH SarabunPSKขนาด ๑๖ 

โดยจัดพิมพ์และจัดทําเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย จํานวน ๔ชุด 
�.  รูปแบบการนําเสนอ 

(๑) ปกหน้า 
(๒) สารบัญ 
(๓) ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ 
(๔) ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร(ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต) 
(๕) บทสรุป 
(๖) เอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ปก) 

แบบแสดงวิสัยทัศน์ และแบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
ประกอบการสอบคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งและระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับสายงานบริหารของเทศบาล 
 
 
 
 

ตําแหน่ง………………………………(……………………………) 
เทศบาล………………………………………………. 
อําเภอ…………………………………………….. 

จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 

เสนอโดย 
ช่ือ………………………………………………………………….. 
ตําแหน่ง………………………………(……………………………) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

หน้า 
คํานํา 
ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ 
ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
 เรื่อง………………………………………………………………………………………….. 
 เรื่อง………………………………………………………………………………………….. 
บทสรุป............……………………………………………………………………………………….. 
เอกสารอ้างอิง……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน ์



ของ.............................................................................................. 
ตําแหน่ง........................................................เทศบาล.....................................จังหวัด............................. 
เพ่ือประกอบการสมัครสอบคัดเลือกในตําแหน่ง.............................................(....................................................) 

@@@@@@@@@@@@ 
วิสัยทัศน์........................................................................................................................................................ 
 
 แนวคิด.............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 ความคาดหวัง.................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 เป้าหมาย........................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 แนวทางปฏิบัติท่ีจะให้บรรลุเป้าหมาย.............................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ........................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................... 
(.......................................................) 
    ผู้เสนอข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ 
......................../......................./.................. 

 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ปี) 



@@@@@@@@@@@@ 
๑. ชื่อผลงาน............................................................................................................................................... 
๒. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ............................................................................................................................. 
๓. ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการดําเนินการ (ท่ีแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ) 
 ๓.๑.................................................................................................................................................. 
 ๓.๒.................................................................................................................................................. 
๔. สรุปสาระสําคัญของผลงาน และข้ันตอนการดําเนินการ.......................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)...................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
๖. ประโยชน์ของผลงาน/การได้รับการยอมรับ............................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
๗. ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค...................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
๘. ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

     ผู้เสนอผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
......................../......................./.................. 

 
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นตรงกับความเป็น

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

(.......................................................) 
นายกเทศมนตรี เทศบาล......................................... 

......................../......................./.................. 
 
 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๘ 



ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง(ภาค ข.) 
ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) 
ท่ี ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  
๒ พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕ พ.ร.บ.จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม, กฎกระทรวง, ระเบียบ  
๖ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐,ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง 
๗ ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๘ ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล การดําเนินการทางวินัย 

และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้างของเทศบาล รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
๙ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๐ ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๒ ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน การบริหาร การจัดระบบงาน การจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ การ

ปกครองบังคับบัญชา การติดต่อประสานงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๓ มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาลตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๙ 

เง่ือนไขการกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือเปล่ียนสายงานผู้บริหาร 
เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน 

 



๑. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนน) 

ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักทางการบริหาร
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆจํานวน ๑๐๐ คะแนนดังนี้ 

 ๑)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีขอรับการสอบคัดเลือกจํานวน ๒๐ คะแนน 
 วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีจะขอรับการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องจัดทํา
เอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีขอรับการสอบคัดเลือกโดยควรจะนําเสนอข้อมูลด้าน
ต่างๆดังนี้ 

• ข้อมูลส่วนบุคคล 
• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีขอรับการสอบคัดเลือก 
• แนวทางพัฒนางานในหน้าท่ี 
• แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการสอบคัดเลือก 

๒)  ความรอบรู้งานในหน้าท่ี จํานวน ๒๐ คะแนน 
ความรอบรู้งานในหน้าท่ีพิจารณาจากความรู้งานในหน้าท่ีของตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ังรัฐธรรมนูญกฎหมายว่า

ด้วยเทศบาลกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกฎหมายเก่ียวข้องกับเทศบาลในสายงานท่ีปฏิบัติรวมท้ังความรู้เก่ียวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
 ๓)  ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีตจํานวน ๑๐ คะแนน 
 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จมาแล้วและเกิดผลดีและ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการสามารถท่ีจะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้เช่นการจัด
โครงการใหม่ๆท่ีประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากๆหรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆและสามารถนําไป
ปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได้ผลดียิ่งโดยให้จัดทําเป็นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการสอบคัดเลือก (อาจจัดทํารวม
กับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
 ๔)  ความรอบรู้ในการบริหารจํานวน ๑๐ คะแนน 
 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหารเช่นหลักการบริหารสมัยใหม่การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารเชิงกลยุทธ์เทคนิคการบริหารต่างๆ 
 ๕)  การบริหารอย่างมืออาชีพจํานวน ๑๐ คะแนน 
 การบริหารอย่างมืออาชีพพิจารณาจากการตัดสินใจการคิดเชิงกลยุทธ์ความเป็นผู้นําปฏิภาณไหวพริบ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก 
 ๖)  การบริหารงานบุคคลจํานวน ๑๐ คะแนน 
 การบริหารงานบุคคลพิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัวทักษะในการสื่อสารการประสานสัมพันธ์ของผู้
เข้ารับการสอบคัดเลือกการประสานงานกับส่วนอ่ืน 
 ๗)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จํานวน ๑๐ คะแนน 
 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้การทํางานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการ 
 ๘)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอ่ืนๆจํานวน ๑๐ คะแนนเช่น 
  ๑)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจําเป็นสําหรับนักบริหารพิจารณาจากการมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีและภารกิจของส่วนราชการเช่นมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมีความซ่ือสัตย์
ครองตนครองคนครองงานโดยธรรมกล่าวคือกล้าคิดกล้าทํากล้านํากล้าเปลี่ยนมีความโปร่งใส 



  ๒)  ความอุตสาหะพิจารณาจากความมีมานะอดทนและเอาใจใส่หน้าท่ีการงานกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานอุทิศเวลาให้กับทางราชการมีความขยันหม่ันเพียร 
  ๓)  มนุษยสัมพันธ์พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับแก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะ
เป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมท้ัง
เต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
  ๔)  ความสามารถในการสื่อความหมายพิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานความสามารถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม 
  ๕)  ทัศนคติพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ความพยายามในการบริหารงานความรับผิดชอบ 
  ๖)  ความม่ันคงในอารมณ์พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 

 
 

 


