
 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติใหดํารงตําแหนงบริหาร 

ของเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี
----------------------------------------------- 

 

         ดวยเทศบาลตําบลโพธิ์ ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จะดําเนิน               
การสอบคัดเลือก เพื่อแต งตั้ งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติ ใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล  
ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6  จึงอาศัยอํานาจตามความในขอ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๖ และ  
ขอ ๑๗  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
สอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๘  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล  ดังนี้ 
 

๑. ตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
                   ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 
  เลขที่ตําแหนง 11-๐๑๐6-๐๐1    จํานวน  ๑  อัตรา 
 

      ๒.  รายละเอียดตําแหนงและคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ตองการ 

และผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในวันรับสมัคร ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                        
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด  (ตามเอกสารหมายเลข ๑ ทายประกาศนี)้    

 

๓. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร   
ใหผู จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัคร พรอมดวยเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามที่

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนด ดวยตนเอง ไดที ่สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จั ง ห วั ด อุ บ ล ร าช ธ านี  ตั้ ง แต วั นที่  ๒ ๗  ก รกฎาคม  ๒ ๕๕๘  ถึ ง วั นที่  ๑๑  สิ ง ห าคม  ๒๕๕ ๘  
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไดทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๕20-4656  
หรือทาง เว็บไซต www.phocaipiboon.go.thโดยผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติครบถวน  
นับถึงวันสุดทายของการรับสมัครตามประกาศนี ้

 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
        ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

พรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร 
ดังตอไปนี ้

 
 

/4.1 ใบสมัคร... 
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๔.๑ ใบสมัคร พรอมติดรูปถายสวมชุดเครื่องแบบขาราชการหนาตรงไมสวมหมวก  
และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน  ๓ รูป  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖  เดือน โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล 
หลังรูปถายดวยตนเอง (ตามเอกสารหมายเลข ๒ ทายประกาศนี)้    

๔.๒  ใบรับรองแพทย ซึ่งออกไวไมเกิน ๑ เดือน  จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.๓  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครฯ พรอมรับรองสําเนาทุกหนา               

จํานวน ๑ ชุด 
๔.๔  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ ฉบับ พรอม

รับรองสําเนาทุกฉบับ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
๔.๕  สําเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)             

ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด  จํานวน  ๑ ชุด  
กรณีหลักฐานทางการศึกษาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศ ใหแนบฉบับที่แปลเปนภาษาไทยมาดวย 

๔.๖ หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีตนสังกัด อนุญาตใหสมัครสอบคัดเลือก                   
(ตามเอกสารหมายเลข ๓ ทายประกาศนี)้    

๔.๗  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง  (ตามเอกสารหมายเลข ๔ 
ทายประกาศนี)้    

๔.๘ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่สมัครสอบคัดเลือก  
(ตามเอกสารหมายเลข ๕ ทายประกาศนี)้    

๔.๙  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เปนตน
พรอมรับรองสําเนา  ทุกฉบับ 
         สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏ
วาผูสมัครรายใด มีคุณสมบัติไมครบถวนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.อุบลราชธานี 
คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิ
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ  
 

     ๕.  คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู ส มั ค รสอบคั ด เ ลื อ กฯ  จ ะต อ ง เ สี ย ค า ธ ร รม เ นี ย ม ในการสมั ค รสอบคั ด เ ลื อ ก  
ตําแหนงละ ๔๐๐  บาท โดยชําระในวันสมัคร 
               ๖.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 
                เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และหมายเลข
ประจําตัวผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก  ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สอบถาม
รายละเอียดไดทางโทรศัพทหมายเลข  ๐-๔๕20-4656 หรือทางเว็บไซต www.phocaipiboon.go.th 
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              ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
                      หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด 
ดังนี้ 
  ก.  ความรูความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
      ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป  เกี่ยวกับกฎหมาย ขอระเบียบที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) ซึ่งมีเนื้อหาวิชาตาม (ตามเอกสาร
หมายเลข ๖ ทายประกาศนี)้    
  ข.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธี
สอบขอเขียน (อัตนัย) (ตามเอกสารหมายเลข ๗ ทายประกาศนี)้    
  ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ และสัมภาษณ   
ตามทีก่ําหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด  
       ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบคัดเลือก ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป ภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ในคราวเดียวกัน 
 

              ๘.  ขอหามสําหรับพระภิกษุและสามเณร 
  พนักงานเทศบาลที่อยูระหวางลาอุปสมบท ไมมีสิทธิสมัครสอบและเขาสอบ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท. ดวนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๖๒๖ ลงวันที่  ๒๓  มกราคม ๒๕๔๓  เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 
 

     ๙.  การประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
   คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘           

ณ  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
 - เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  

และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 
 - เวลา ๑๓.๐๐ น.  เปนตนไป  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
 

      ๑๐.  เกณฑการตัดสิน 
การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่

สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
 

      ๑๑.  กรณีการทุจริต 
ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม 

ในการสอบคัดเลือก  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานใหนายกเทศมนตรีทราบ  เพื่อพิจารณา
วาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอ
ไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร  ถาหากนายกเทศมนตรีไดยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลวก็จะ
ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต 
ไมมสีิทธิเขาสอบอีกตอไป 
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            ๑๒.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘  
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หรือทางเว็บไซต 
www.phocaipiboon.go.th 

โดยการประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได จะจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการสอบคัดเลือก
เรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบได
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูง
กวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับความรูความสามารถทั่วไป
มากกวาเปนอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัว
สอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  

 

            ๑๓.  ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
    เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จะประกาศขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก จํานวน ๒ เทา  
ของอัตราวางตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือกไดลําดับที่ ๑  
ภายใน  ๓๐ วัน และเมื่อไดมีการบรรจุแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามจํานวนอัตราวางที่จะแตงตั้งแลว  
บัญชีสํารองใหยกเลิก 

 

     ๑๔. การแตงตั้ง 
  ผูผานการสอบคัดเลือก จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  ก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบแตงตั้ง  
ใหดํารงตําแหนงที่ไดรับการสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีแลว  โดย
เรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือกไดลําดับที่ ๑ ภายใน  ๓๐ วัน และเมื่อไดมีการบรรจุแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได
ตามจํานวนอัตราวางที่จะแตงตั้งแลว บัญชีสํารองใหยกเลิก 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

        (นายสุทธิพงค  แสนทวีสุข) 
      นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไทร 

 
 
 

 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

ตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ และความรูความสามารถที่ตองการ 
***************** 

ชื่อตําแหนง   นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 
 

ตําแหนงประเภท  บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ ความยาก 
และคุณภาพของงานคอนขางสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่  
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบริหารงานสวัสดิการสังคม  
โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  
หรือปฏิบัติงานการบริหารงานสวัสดิการสังคมที่ยากมากโดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ และปฏิบัติ 
หนาที่อื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณาศึกษาวิเคราะห ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงาน
บริหารงานสวัสดิการสังคมที่ยากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดาน เชน งานสังคม
สงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การจัดตั้งกลุม
พัฒนาชุมชน การจัดตั้งศูนยเยาวชน การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนยเยาวชน การจัดใหมีกีฬาเด็ก
และเยาวชน งานนันทนาการชุมชน การจัดใหมีหองสมุดประชาชน งานสงเสริมกีฬาประชาชน  
งานขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น การติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยราชการ ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับที่กลาวขางตนแลว  
ยังทําหนาที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง  และ 
 2. ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเทา โดยจะตองปฏิบัติงานดานสวัสดิการ
สังคม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
 

/ ความรู…. 
 

 
 
 



- 2 - 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

1.มีความสามารถในการบริหารงานสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
           2.มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่น  ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 

3.มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  
4.มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
5.มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

          6.มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

7.มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
8.มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
9.มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
10.มีความรูทางคอมพิวเตอรในการจัดทําแผนตารางทําการ (Spreadsheet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
ลําดับที่สมัคร............................. 

ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติใหดํารงตําแหนงบริหาร 
ของเทศบาล…………………….  อําเภอ…………………….  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ตําแหนง ..........................................(...............................................) 
************************** 

๑.  ชื่อ  …………………………….…………..สกุล…………………………………………….. 
 

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 

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

๔.  ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………….…………………………………………ระดับ……………………. 
เงินเดือน…………………………..…บาท  งาน…………..……………………………..…….. 
กอง/ฝาย………………………………………สวน/สํานัก...........................................................………… 
เทศบาล………………………………..อําเภอ……………....………จังหวัด…………………………. 
โทรศัพท……………………….  โทรสาร………………………… e-mail  …………………..……… 

 

๕.  สถานที่ติดตอ 
 ที่อยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 
 บานเลขที…่……………….ซอย/ตรอก………….………………….ถนน…………………………….… 
 แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………. 
 รหัสไปรษณีย………………..โทรศัพท………………………………..โทรสาร……..……………… 
 e-mail…………………………………………….…………….. 
 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อื่น ๆ 

ชื่อคูสมรส……………………..สกุล………………..………….อาชีพ………………..……………….. 
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไมมีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกไวไมเกิน   ๑   เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เปนโรค 

เหลานี้หรือไม 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ๆ 

เปน       
ไมเปน       
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปถายขนาด 
๑  นิ้ว 



๘.  วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง    (ระบุวุฒิท่ีไดรับทุกวุฒ)ิ 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปที่สําเร็จ 
การศึกษา 

การไดรับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่นๆ  
ที่สําคัญ 

     

 

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเขารับราชการ……………….………….ตําแหนง…………………………….ระดับ………. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………….ป………...เดือน 
การดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ 
ที ่ ชื่อตําแหนง ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง 
๑.    
๒.    
ฯลฯ    
 

๑๐.  การฝกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หนวยงานที่จัด สถานที่อบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
 

๑๑.  ดูงาน  (ที่สําคัญๆ) 
การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหวางวันที ่ ทุนการดูงาน 
    
    
 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
    
    
๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร…………………………………………………………………………………….……… 
 อื่น ๆ  (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………….…………… 
 
 



๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 

๑๕.  ประวัติผลงานดานวิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ไดรับการยกยอง 
วันที ่ รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ผลงาน สถานที/่ผูมอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 

๑๖.  คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ  ของผูสมัครที่เห็นวาเดน  และเกี่ยวของกับงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ  หากตรวจสอบพบวา
ขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการ
สอบคัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี ้
 
                                        ………………………………………………..ลายมือชือ่ผูสมคัร 
              (………………………………………..…….) 

                     …………/……………………/….………  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารหมายเลข ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบของเจาหนาที่ 
(   )  คุณสมบัติครบถวน 
(   )  คุณสมบัติไมครบถวนเนื่องจาก………....................................................………………………………………………… 
..........................................................................................................................................................................................
. 
 
                                                       (ลงชื่อ)……….…………….............ผูตรวจสอบ 
                                                               (…………….………………….) 
                                                      เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 



หนังสือรบัรองจากนายกเทศมนตรี 
อนุญาตใหพนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผูปฎิบัติเปนสายงานผูบริหาร  

 
 

                  เขียนที…่………………………………………… 
                                                               วันที…่………เดือน…………………………….พ.ศ. ……………….. 

ขาพเจา……………………..………………………ตําแหนง................................................................... 
สังกัด............................................อําเภอ……………………………………..จังหวัด….…..................................……………
อนุญาตให.……………………………………..……ซึ่งเปนพนักงานเทศบาลตําแหนง……………………………………………
ระดับ………….สังกัด...................………………..เทศบาลตําบล…………..…………………..อําเภอ.....................…………
จังหวัด………………..………….สมัครเขารับการสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
พนักงานเทศบาล   สายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล………………………
ตําแหนง…………………………….............และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หากผานการสอบ
คัดเลือก  

 
 

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

                              ตําแหนง นายกเทศมนตรี...........………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ในการสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติใหดํารงตําแหนงบริหาร 
ชื่อผูรับการประเมิน…………………..………………………..ตําแหนง………………………………ระดับ…….

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

องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ หมายเหตุ 
หมวด ๑  องคประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)    

๑.๑  ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู  ประสบการณ  ความ

ชํานาญ ความรอบรูในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
ตําแหนงรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย  โดยคํานึงถึงความถูกตอง  ความ
ครบถวนสมบูรณและงานเสร็จทันเวลา  ทั้งนี้ใหรวมถึง  ความสามารถ
ในการแกปญหา  เชาวปญญา  และความถนัดเฉพาะงาน  ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒  ความรับผิดชอบตอหนาที ่
      พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ  และความมุงมั่นที่

จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการไม
ละเลยตองานและพรอมท่ีจะรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้น  ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวด  ๒  ความประพฤต ิ (๒๐  คะแนน) 
            พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและ
ประวัติการทํางาน  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของราชการ  ฯลฯ   

๒๐  
 
 
 

 

หมวด  ๓  คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง(๔๐ คะแนน)    

๓.๑  ความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
      พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ

แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม ๆ  มาใชใหเปนประโยชนในการ
ทํางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแกปญหาตางๆ และมี
ความคิดสรางสรรคในการทํางานยาก  หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี 
ฯลฯ 

 

๘  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ หมายเหตุ 
๓.๒  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
      พิจารณาจากทัศนคติที่ดีตอประชาชน  ระบบราชการ 

และงานในหนาที่  แรงจูงใจ  และความกระตือรือรนในการทํางาน 
ความจงรักภักดีตอหนวยงาน แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ
ที่สอดคลองกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ  ฯลฯ 

๘   

๓.๓  ความเปนผูนํา 
      พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล การ

ตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การใหคําแนะนําและ
การพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกวาง  และยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น  ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกวางขวางรอบคอบและ
ยุติธรรม  ฯลฯ 

๘   

๓.๔  บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
     พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ความหนักแนนมั่นคงในอารมณ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ตลอดจน
กิริยาทาทางและทวงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ 

๘   

๓.๕  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
     พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่จะเขาไดกับ

สถานการณ สังคม และสิ่งแวดลอมใหม ๆ ความยืดหยุนและ
ความสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอและประสานงานกับผูอื่น 
ฯลฯ 

๘   

รวม ๑๐๐   

 
ผูประเมิน………………………………………………….หัวหนาฝาย/หัวหนากอง 

              (………………………………………………….) 
 
ความเห็นของผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ผูประเมิน………………………………………….ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 
                                             (………………………………………….) 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ผูประเมิน………………………………………………….ปลัดเทศบาล 
              (………………………………………………….) 



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

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

ตําแหนง  นายกเทศมนตรี………………………….. 
 
 
คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
๑.  ผูประเมินไดแก  ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูรับการประเมิน  ดังนี้ 

๑.๑  ผูประเมิน  ไดแก  หัวหนากอง/หัวหนาฝาย   ที่เปนผูบังคับบัญชาของผูสมัคร 
๑.๒ ผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลําดับ  ไดแก  ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล  นายกเทศมนตรี 

๒.  องคประกอบที่ใชในการพิจารณาประเมินแบงออกเปน ๓ หมวด  แตละหมวดจะแยกเปนองคประกอบ
ยอยซึ่งแตละองคประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไวในชองคะแนนเต็ม 
๓. ใหผูประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผูรับสมัครประเมินในแตละองคประกอบและใหคะแนนสําหรับ
องคประกอบนั้นๆ ในชองคะแนนที่ไดรับ  ทั้งนี ้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะตองเปนเลขจํานวนเต็ม 
๔. เมื่อใหคะแนนทุกองคประกอบแลว  ใหรวมคะแนนที่ไดรับทั้งหมดในชองรวมของแบบประเมินแลวลงนามผู
ประเมิน เสนอใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับใหความเห็น 
๕. ผูที่สอบคัดเลือกไดตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวา
รอยละ  ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๕ 
 
 

 
ที ่ อบ  ............/....................             สํานักงานเทศบาล............................. 
          ......................................................... 
 

หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 
 
  หนังสือฉบับนี้ ใหไวเพื่อรับรองวา.……………………………............................................................
พนักงานเทศบาล ตําแหนง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง…….....................………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........ไดปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงาน..................(ระบุงานที่ตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัครสอบ)....................................
ระหวางวันที.่..................................ถึงวันที่.................................. ตามคําสั่งเทศบาล............ที.่.........../..............
ลงวันที.่.......................................และระหวางวันที่.....................................ถึงวันที่..........................................
ตามคําสั่งเทศบาล............ที.่.........../..............ลงวันที.่...................................รวม..............ป.........เดอืน.........วนั  
ซึ่งตรงตามคุณสมบัติของตําแหนง..................(ระบุตําแหนงที่สมัครสอบ)............................................... จริง 
 

  ใหไว ณ วันที.่.............................................................. 
 

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

ตําแหนง นายกเทศมนตรี ………………………………… 
 
 
หมายเหตุ   ใหแนบคําสั่งปฏิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวของมาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๖ 
 

ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบขอเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล 
สายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 

****************** 
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (ปรนัย) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 

ที ่ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

2 ระเบียบ มท.วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับปจจุบัน 

3 ระเบียบ มท.วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓5 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน 

4 ระเบียบ มท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 

5 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน 

6 พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

7 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน 

8 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2545 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน 

9 พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 

10 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ 

11 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 

12 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ 

13 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน 

14 ระเบียบ มท.วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

15 ความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๗ 
 

ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบขอเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล 
สายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 

****************** 
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) (อัตนัย) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖ 
ที ่ ระเบียบและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
2 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่เก่ียวของ

กับงานดานสวัสดิการสังคม 
3 ความรูความเขาใจในนโยบาย แผนงาน การจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ การปกครองบังคับ

บัญชา หลักการบริหารงานบุคคล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
4 พ.ร.บ.สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
5 พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.2546 
6 พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแกไขเพิ่มเติมฉบับปจจุบัน 
7 มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงและตามมาตรฐานของ อปท.ดานการบริการสาธารณะในสวนที่เกี่ยวของ 
8 ระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


