
ประกาศเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อเปลี่ยนสายงานผูบริหาร

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารตางสายงาน
----------------------------------------

ดวยเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จะดําเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผูบริหาร เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานของเทศบาล  จํานวน ๑
ตําแหนง   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๑ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับท่ีแกไข
เพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก
ตําแหนง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6) จํานวน 1 อัตรา

๒. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรูความสามารถท่ี
ตองการ หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรูความสามารถท่ีตองการ เปนไปตามเอกสาร
หมายเลข ๑ ทายประกาศ

๓. คุณสมบัติของผูสมัคร
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ทายประกาศ
๔. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร
การสมัครสอบคัดเลือก ผูท่ีจะสมัครสอบคัดเลือก  จะตองยื่นใบสมัครและเอกสารตางๆ ตามท่ี

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯกําหนดดวยตนเอง ตั้งแตวันท่ี 6 กรกฎาคม 2558 ถึงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558
ในวันและเวลาราชการ ไดท่ีงานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โทร. (053-965423-22 ตอ 25) โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนนับถึง
วันสุดทายของการรับสมัครตามประกาศนี้

๕. เอกสารและหลักฐานในการรับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก

พรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร
ดังตอไปนี้

๕.๑ ใบสมัคร พรอมรูปถายชุดขาราชการหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด
๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน  โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล  หลังรูปถายดวยตนเอง ตาม
เอกสารหมายเลข ๓ ทายประกาศนี้

๕.๒ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกไวไมเกิน ๑ เดือน
๕.๓ สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครฯ พรอมรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน ๑ ชุด
๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ ฉบับ พรอม

รับรองสําเนาทุกฉบับ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
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๕.๕ สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ท่ีตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.ท.กําหนด  อยางละ ๑ ชุด

๕.๖ หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีตนสังกัด อนุญาตใหสมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสาร
หมายเลข ๔ ทายประกาศ

๕.๗ แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง ตามเอกสารหมายเลข๕
ทายประกาศ

๕.๘ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีสมัครสอบคัดเลือก ตาม
เอกสารหมายเลข ๖ ทายประกาศ

๕.๙ ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน ความยาว ๕-๑๐ หนากระดาษ A๔ และแบบแสดงผลงานดาน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต)ความยาว ๕-๑๐ หนากระดาษ A๔ ท่ี
ดําเนินการจัดทําและรับรองผลงานภายในชวงเวลาการรับสมัคร โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖
ตามเอกสารหมายเลข ๗ ทายประกาศ จํานวน 6 ชุด

๕.๑๐ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พรอมรับรอง
สําเนาทุกฉบับ

สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลัง
ปรากฏวาผูสมัครรายใด มีคุณสมบัติไมครบถวนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.เชียงใหม
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ

๖. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๔๐๐ บาท

๗. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และหมายเลข

ประจําตัวผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก  ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลแมฮอยเงิน ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 กรณีผูสมัครสอบคัดเลือกไมมีชื่อเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
ผูสมัครสอบคัดเลือกผูนั้นมีสิทธิท่ีจะยืนยันวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก โดย
ทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรี พรอมเอกสารหลักฐานท่ีจะยืนยันวา เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ยื่นหนังสือและ
เอกสารดังกลาว ไดท่ีสํานักปลัดเทศบาล ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม ๒๕๕8 ในเวลาราชการ หากพน
กําหนดเวลาดังกลาว ถือวาผูสมัครสอบคัดเลือกไมประสงคจะใหเพ่ิมรายชื่อแตประการใด

ท้ังนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือกผูใดมี
คุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไมใหผูนั้นเขารับการ
สอบคัดเลือกหรือพิจารณาไมใหผานการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูไดรับการสอบ
คัดเลือก
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๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด  ดังนี้
ก. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหนงนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธี
สอบขอเขียน หรือใหทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม

ข. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตางๆ โดยพิจารณาจาก

สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาท่ี ความประพฤติ และคุณลักษณะอ่ืนๆ

9. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันจันทรท่ี 31 สิงหาคม 2558

(สําหรับสถานท่ีสอบคัดเลือกจะประกาศใหทราบอีกครั้ง) ดังนี้
9.1 ภาคเชา  ทดสอบ  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  ตั้งแตเวลา 09.00 –

11.00 น.
9.2 ภาคบาย  ทดสอบ  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป

10. การแตงกาย
ใหผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกแตงเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว  ในวันสอบและใหนําบัตร

ประจําตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงตัวในวันสอบดวย

11. เกณฑการตัดสิน
การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา  ตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ี

สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ  ท้ังนี้  ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย

๑2. กรณีการทุจริต
ในกรณีท่ีปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการ

สอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะรายงานใหนายกเทศมนตรีทราบ เพ่ือพิจารณาวาจะสมควรยกเลิก
การสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต
ตามแตจะเห็นสมควร ถาหากนายกเทศมนตรีไดยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็จะดําเนินการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีก
ตอไป

๑๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
๑๓.๑ เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ี

ผานการสอบคัดเลือกเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวม
เทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยู
ในลําดับท่ีสูงกวา

ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบ
กอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา โดยจะระบุคะแนนท่ีไดไวในประกาศดวย
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เอกสารหมายเลข ๑

ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรูความสามารถท่ีตองการ
ช่ือตําแหนง นักบริหารงานเทศบาล 6
เลขท่ีตําแหนง ๐๐ - ๐๑๐๑ – ๐๐2
หนาท่ีและความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบความยาก และคุณภาพ
ของงานสูง  รับผิดชอบการบริหารงานเทศบาล    โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ในฐานะปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลทําหนาท่ีท่ีตองใชความรู ความสามารถในดานการบริหาร
และดานกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบ
ของผูบริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาล เชน งานบริหารบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน
งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบรอย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาด
และจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทํารายงานและบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม งานติดตอกับบุคคลและหนวยงาน
ตาง ๆ งานขอมูลสถิติ เปนตน รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการกําหนด
เชน เปนพนักงานเจาหนาท่ี ตาม พ.ร.บ.บัตรประจําตัว-ประชาชน เปนนายทะเบียนทองถ่ินตาม พ.ร.บ.การ
ทะเบียนราษฎร เปนพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษี  โรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เปนตน
ตลอดจนใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก เจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงตาง ๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
หนวยงานของสวนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ติดตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล
และแกไขปญหาขอเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร
การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถท่ีตองการ

๑. ความสามารถในการบริหารงานเทศบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบราชการแผนดิน

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืน ๆ ท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี

๓. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ
๔. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
๕. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
๘. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
๙. มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๑๐. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการจัดทําแผนตารางทําการ (spreadsheet)
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือกตําแหนงบริหารเพื่อดํารงตําแหนงบริหารตางสายงาน
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2558

ตําแหนง คุณสมบัติ

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 6)

1. เปนพนักงานเทศบาลสายงานอ่ืน ซึ่งดํารงตําแหนงสายงานบริหารไมต่ํากวา
ระดับ 6 มาแลวไมนอยกวา 2 ป
2. กรณีพนักงานเทศบาลซึ่งโอนมาจากขาราชการประเภทอ่ืน ใหเริ่มนับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารตามสายงานนั้น ตั้งแตโอนมาดํารงตําแหนง
บริหารในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงท่ี ก.ท. กําหนด
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ลําดับท่ีสมัคร.............................
ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผูบริหารเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน

ของเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6)

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

๑. ช่ือ ………………………….……..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. สถานท่ีติดตอ
ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก
บานเลขท่ี………….ซอย/ตรอก………………………….ถนน…………………………….…
แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด………………….
รหัสไปรษณีย…………..โทรศัพท………………………………..โทรสาร……..………………
e-mail…………………………………………….……………..

๖. สถานสภาพครอบครัว
 โสด  สมรส  อ่ืน ๆ
ชื่อคูสมรส…………………..สกุล……………..………….อาชีพ………………..……………..
ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา
 ไมมีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา  จํานวน……….คน (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน)

๗. ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกไวไมเกิน ๑ เดือน  นับถึงวันรับสมัคร)
เปนโรค

เหลานี้หรือไม
ความดัน
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ

เปน
ไมเปน

รูปถายขนาด
๑ นิ้ว
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๘. วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (ระบุวุฒิท่ีไดรับทุกวุฒิ)
วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา การไดรับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

การศึกษาระดับอ่ืนๆ
ท่ีสําคัญ

๙. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเขารับราชการ…………….……….ตําแหนง…………………………….ระดับ……….
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………….ป………...เดือน

การดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ
ท่ี ชื่อตําแหนง ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง

๑.
๒.
ฯลฯ

๑๐. การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญฯ)
หลักสูตรท่ีอบรม

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม

๑๑. ดูงาน (ท่ีสําคัญๆ)
การดูงาน

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ
การปฏิบัติงานพิเศษ

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ
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๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ

ภาษาอังกฤษ………………………………………...…..……………………………………..
คอมพิวเตอร…………………………………………………………………………….………
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………..……………………….……………

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ
……………………………………….…………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………

๑๕. ประวัติผลงานดานวิชาการหรืออ่ืน  ๆ ท่ีไดรับการยกยอง
วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับการยกยอง ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกียรติคุณ

๑๖. คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน  และเกี่ยวของกับงาน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ  หากตรวจสอบพบวา
ขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการสอบ
คัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

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

วันท่ี  เดือน  ป ………………….……………

เฉพาะเจาหนาท่ี
ไดตรวจสอบหลักฐานและ

เอกสารการสมัครแลว
(   ) ครบถวน
(   ) ไมครบถวน เนื่องจาก
..............................................

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

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

เจาหนาท่ีรับสมัคร

ไดรับเงินคาสมัครแลว
จํานวน…………….…….บาท
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี.........
เลขท่ี...... ลงวันท่ี...................

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

ผูรับเงิน

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครแลว
(   ) คุณสมบัติครบถวน
(   ) คุณสมบัติไมครบถวน เนื่องจาก
.........................................................
.....................................................

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

เลขานุการคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ
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หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตใหพนักงานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผูบริหาร

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน

เขียนท่ี…………………………………………………
วันท่ี…….………เดือน……………….พ.ศ.…………..

ขาพเจา…………………………………..............…ตําแหนงนายกเทศมนตร…ี…….................………………
อําเภอ………………….จังหวัด….…................……….อนุญาตให….…………….……………………...ซึ่งเปนพนักงานเทศบาล
ตําแหนง..………………………ระดับ…….สํานัก/กอง……...........………..เทศบาล……….……..…..อําเภอ................………
จังหวัด………………………...........สมัครเขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน เรื่อง รับ
สมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผูบริหารเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานของเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน
ในตําแหนง.................................................และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดหากผานการสอบ
คัดเลือก

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

ตําแหนง นายกเทศมนตรี …………………
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แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง

ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผูบริหารเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน
ช่ือผูรับการประเมิน…………………..………………………..ตําแหนง………………………..……………ระดับ………..…….

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

องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ไดรับ หมายเหตุ

หมวด ๑ องคประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ ความ
ชํานาญ ความรอบรูในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ
ตําแหนงรวมท้ังการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให
สําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความ
ครบถวนสมบูรณและงานเสร็จทันเวลา ท้ังนี้ใหรวมถึงความสามารถ
ในการแกปญหา เชาวปญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ

๒๐

๑.๒ ความรับผิดชอบตอหนาท่ี
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงม่ันท่ี

จะทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการไม
ละเลยตองานและพรอมท่ีจะรับผิดชอบตอผลของงานท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ

๒๐

หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ

ประวัติการทํางาน รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของราชการ ฯลฯ

๒๐

หมวด ๓ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง(๔๐
คะแนน)

๓.๑ ความคิดริเริ่มและสรางสรรค
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ

แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม ๆ มาใชใหเปนประโยชนในการ
ทํางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแกปญหาตางๆ และมี
ความคิดสรางสรรคในการทํางานยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี
ฯลฯ

๘

๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีตอประชาชน ระบบราชการ

และงานในหนาท่ี แรงจูงใจ และความกระตือรือรนในการทํางาน
ความจงรักภักดีตอหนวยงาน แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ
ท่ีสอดคลองกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ

๘

๓.๓ ความเปนผูนํา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล การ

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

๘



-๒-

องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ไดรับ หมายเหตุ

๓.๔ บุคลิกภาพและทวงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ

ความหนักแนนม่ันคงในอารมณ ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจน
กิริยาทาทางและทวงทีวาจาท่ีเหมาะสม ฯลฯ

๘

๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ
พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลท่ีจะเขาไดกับ

สถานการณ สังคม และสิ่งแวดลอมใหม ๆ ความยืดหยุนและ
ความสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอและประสานงานกับผูอ่ืน
ฯลฯ

๘

รวม ๑๐๐

ผูประเมิน………………………………….หัวหนาฝาย/หัวหนากอง
(………………………………….)

ความเห็นของผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ตําแหนง นายกเทศมนตร…ี………………………..

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพ่ือประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
๑. ผูประเมินไดแก ผูบังคับบัญชาช้ันตนของผูรับการประเมิน ดังน้ี

๑.๑ ผูประเมิน ไดแก หัวหนากอง/หัวหนาฝาย ท่ีเปนผูบังคับบัญชาของผูสมัคร
๑.๒ ผูบังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไปตามลําดับ ไดแก ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี

๒. องคประกอบท่ีใชในการพิจารณาประเมินแบงออกเปน ๓ หมวด แตละหมวดจะแยกเปนองคประกอบยอยซึ่งแตละ
องคประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไวในชองคะแนนเต็ม

๓. ใหผูประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผูรับสมัครประเมินในแตละองคประกอบและใหคะแนนสําหรับองคประกอบน้ันๆ ในชอง
คะแนนท่ีไดรับ ท้ังน้ี การกรอกตัวเลขคะแนนจะตองเปนเลขจํานวนเต็ม

๔. เมื่อใหคะแนนทุกองคประกอบแลว ใหรวมคะแนนท่ีไดรับท้ังหมดในชองรวมของแบบประเมินแลวลงนามผูประเมิน เสนอให
ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับใหความเห็น

๕. ผูท่ีสอบคัดเลือกไดตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐



เอกสารหมายเลข ๖

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

หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา.………............................................................พนักงานเทศบาล
ตําแหนง……………………ระดับ……….สํานัก/กอง…..........................………………..เทศบาล…………….…………..อําเภอ
....................……..……จังหวัด……………...........ไดปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน.............................................................
(ระบุงานท่ีตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงท่ีสมัครสอบ)......................ระหวางวันท่ี....................................ถึงวันท่ี
.......................................ตามคําสั่งเทศบาล............ท่ี......./...............ลงวันท่ี..............................และระหวางวันท่ี
.................................ถึงวันท่ี...........................ตามคําสั่งเทศบาล................ท่ี........./..........ลงวันท่ี...........................
รวม..................ป.............เดือน.........วัน ซึ่งตรงตามคุณสมบัติของตําแหนง..................(ระบุตําแหนงท่ีสมัคร
สอบ)...................................... จริง

ใหไว ณ วันท่ี...............................................................

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

ตําแหนง นายกเทศมนตรี ………………

หมายเหตุ   ใหแนบคําสั่งปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมาดวย



เอกสารหมายเลข ๗

หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเขียนขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนดวยตนเอง โดยมีองคประกอบ

และรปูแบบในการเขียน ดังนี้
๑. องคประกอบในการเขียนขอเสนอ

(๑) ใหนําเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ และกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จไวดวย โดยการเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนนี้ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองแสดงถึงแนวคิด ความ
คาดหวัง เปาหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการของเทศบาลในดานตาง ๆ ของตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก เชน การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือใหเทศบาลมีความเขมแข็งและมี
ศักยภาพในการจัดการบริหารสาธารณะและการรองรับการถายโอนภารกิจตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนอยางแทจริง ตลอดจนอาจอางอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการตาง ๆ โดยขอเสนอดังกลาวจะตอง
เปนขอเสนอท่ีเปนรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได และมีเหตุผลประกอบขอเสนอท่ีนาเชื่อถือ มีความ
สอดคลองกันในประเด็นตาง ๆ ซึ่งสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได

(๒) บทสรุป และขอเสนอแนะ

๒. รูปแบบการเขียนขอความ
การเขียนขอความเก่ียวกับวิสัยทัศน ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนขอเสนอเก่ียวกับ

วิสัยทัศน ดังนี้
(๑) ใหมีการแบงโครงสรางการเขียนใหชัดเจนตามองคประกอบท่ีกําหนดตามขอ ๑
(๒) มีลักษณะท่ีเปนรูปธรรมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
(๓) ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมท้ังอาจ

ยกตัวอยางมาประกอบพอสังเขปเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีดียิ่งข้ึน
(๔) มีความยาวมีความยาว ๕-๑๐ หนากระดาษ A๔ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด

๑๖ โดยจัดพิมพและจัดทําเปนรูปเลมใหเรียบรอย จํานวน 6 ชุด

๓. รูปแบบการนําเสนอ
(๑) ปกหนา
(๒) สารบัญ
(๓) ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน
(๔) ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร(ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต)
(๕) บทสรุป
(๖) เอกสารอางอิง



(ปก)
แบบแสดงวิสัยทัศน และแบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร

ประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงและระดับท่ีสูงข้ึน
สําหรับสายงานบริหารของเทศบาล

ตําแหนง………………………………(……………………………)
เทศบาล……………………………………………….
อําเภอ……………………………………………..

จังหวัด…………………….

เสนอโดย
ช่ือ…………………………………………………………………..

ตําแหนง………………………………(……………………………)
เทศบาล…………………………………………………….
อําเภอ…………………………………………………..

จังหวัด…………………………………………..



สารบัญ
หนา

คํานํา
ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน
ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร

เรื่อง…………………………………………………………………………………………..
เรื่อง…………………………………………………………………………………………..

บทสรุป............………………………………………………………………………………………..
เอกสารอางอิง………………………………………………………………………………………..



แบบขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน

ของ......................................................................
ตําแหนง..................................................เทศบาล...........................................จังหวัด..............................
เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือกในตําแหนง.............................................(.................................................)

@@@@@@@@@@@@

วิสัยทัศน
.................................................................................................................................................

แนวคิด
....................................................................................................................................................................

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

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

ความคาดหวัง
....................................................................................................................................................................

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

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

เปาหมาย
....................................................................................................................................................................

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

แนวทางปฏิบัติท่ีจะใหบรรลุเปาหมาย
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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



แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานยอนหลังไมเกิน ๓ ป)
@@@@@@@@@@@@

๑. ชื่อผลงาน
.................................................................................................................................................

๒. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ
.................................................................................................................................................

๓. ความรูความสามารถท่ีใชในการดําเนินการ (ท่ีแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ)
๓.๑..................................................................................................................................
๓.๒..................................................................................................................................

๔. สรุปสาระสําคัญของผลงาน และข้ันตอนการดําเนินการ
....................................................................................................................................................................

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

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

....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................
๖. ประโยชนของผลงาน/การไดรับการยอมรับ

....................................................................................................................................................................
...............................................................................................
๗. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค

....................................................................................................................................................................
........................................................................................
๘. ขอเสนอแนะ

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

ขอรับรองวาผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

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

ผูเสนอผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร
......................../......................./..................

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกลาวขางตนตรงกับความเปน
จริงทุกประการ

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

นายกเทศมนตร.ี..................................
......................../......................./..................



เอกสารหมายเลข ๘
ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)
ตําแหนงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๖)
ท่ี ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒
๒ พ.ร.บ.วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒
๓ พ.ร.บ.วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒
๔ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม
๕ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
๖ พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐,ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
๗ ระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗
๘ ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล การดําเนินการ

ทางวินัย และหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจางของเทศบาล รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติม
๙ ระเบียบ มท.วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘

๑๐ ระเบียบ มท.วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติม
๑๑ ระเบียบ มท.วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติม
๑๒ ความรูความเขาใจในนโยบาย แผนงาน การบริหาร การจัดระบบงาน การจัดทําแผนงานควบคุม

ตรวจสอบ การปกครองบังคับบัญชา การติดตอประสานงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๓ มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนงนักบริหารงานเทศบาลตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๖ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติม
๗ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
๘ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ
๙ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

๑๐ ระเบียบ มท.วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติม
๑๑ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
๑๒ ความรูความเขาใจในนโยบาย แผนงาน การจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ การปกครองบังคับบัญชา

หลักการบริหารงานบุคคล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๓ มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนงนักบริหารงานชางตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง



เอกสารหมายเลข ๙

เง่ือนไขการกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผูบริหาร
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน

๑. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักทางการ

บริหาร การปฏิบัติงานในหนาท่ี ความประพฤติ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ จํานวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการสอบคัดเลอืก จํานวน ๒๐ คะแนน

วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอรับการสอบคัดเลือก ผูเขารับการสอบคัดเลือกจะตอง
จัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการสอบคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอขอมูล
ดานตาง ๆ ดังนี้

 ขอมูลสวนบุคคล
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการสอบคัดเลือก
 แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี
 แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับการสอบคัดเลือก

๒) ความรอบรูงานในหนาท่ี จํานวน ๒๐ คะแนน
ความรอบรูงานในหนาท่ี พิจารณาจากความรูงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งรัฐธรรมนูญ

กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน กฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายเก่ียวของกับเทศบาลในสายงานท่ีปฏิบัติ รวมท้ัง
ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง

๓) ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๑๐ คะแนน
ผูเขารับการสอบคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จมาแลว และเกิดผล

ดีและเปนประโยชนตอทางราชการ สามารถท่ีจะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืนหรือหนวยงานสวนราชการอ่ืนได
เชน การจัดโครงการใหม ๆ ท่ีประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมาก ๆ หรือการคิดคนแนวทางบริหารงานใหม
ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง โดยใหจัดทําเปนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได)

๔) ความรอบรูในการบริหาร จํานวน ๑๐ คะแนน
ผูเขารับการประเมินจะตองมีความรอบรูในเรื่องการบริหาร เชน หลักการบริหารสมัยใหม การ

บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตาง ๆ
๕) การบริหารอยางมืออาชีพ จํานวน ๑๐ คะแนน

การบริหารอยางมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา ปฏิภาณ
ไหวพริบ ความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการสอบคัดเลือก

๖) การบริหารงานบุคคล จํานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสาน

สัมพันธ ของผูเขารับการสอบคัดเลือก การประสานงานกับสวนอ่ืน
๗) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑๐ คะแนน

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได การทํางานแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ



-๒-

๘) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค และคุณลักษณะอ่ืน ๆ จํานวน ๑๐ คะแนน เชน
๑) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคท่ีจําเปนสําหรับนักบริหารพิจารณาจากการมี

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและภารกิจของสวนราชการ เชน มุงประโยชนของสวนรวม มีความ
ซื่อสัตย ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลาวคือ กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน มีความ
โปรงใส

๒) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสหนาท่ีการงาน
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหม่ันเพียร

๓) มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไขและลดขอ
ขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการ และหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน
ผูมาติดตอรวมท้ังเต็มใจในการใหความชวยเหลือ และบริการผูมาติดตอ

๔) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความ คิดเห็น
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ความสามารถ
ในการใชภาษาอยางเหมาะสม

๕) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสรางสรรค ความพยายามในการบริหารงาน ความ
รับผิดชอบ

๖) ความม่ันคงในอารมณ พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ



ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการสอบคัดเลือกฯ
ตําแหนงรองปลัดเทศบาล 6 (นักบริหารงานเทศบาล 6)

เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว

1. ชื่อผูขอรับการประเมิน…………………………………………………………………………………..
2. ตําแหนงปจจุบัน..................................................................................................................
ประเภทตําแหนง บริหารระดับสูง บริหารระดับกลาง

วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ัวไป
ดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบันเม่ือ.......................................................................................
ดํารงตําแหนงในระดับปจจุบันเม่ือ............................................................................................
เงินเดือนปจจุบัน........................................บาท  เงินประจําตําแหนง..........................................บาท
งาน................................................................... กอง/ผาย...............................................................................
เทศบาล……………………………..อําเภอ............................................จังหวัด.......................................................
3.ประวัติสวนตัว เกิดวันที ..............................เดือน...........................................พ.ศ. .......................

วันเกษียณอาย.ุ........................................................................................................
4. ประวัติการศึกษา (ใหเริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบันท่ีบันทึกไวในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล)

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา ปท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบัน
......................       .................................         ............................................. ................................
...................... .................................         ..............................................          ................................
5.ประวัติการับราชการ

วันบรรจุเขารับราชการ..........................................ตําแหนง.................................................ระดับ......................
6. ไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ยอนหลัง 5 ป

- เลื่อนข้ันเงินเดือน 2 ข้ัน   จํานวน...............ครั้ง  เม่ือ.....................................................................................
- เลื่อนข้ันเงินเดือน 1.5 ข้ัน จํานวน...............ครั้ง  เม่ือ....................................................................................
- เลื่อนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน    จํานวน.............. ครั้ง เม่ือ.....................................................................................

รวมท้ังหมด   จํานวน.........................ครั้ง
7. การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร

ชื่อตําแหนง ประเภทตําแหนง ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง
...............................    ...................................      ......................................................       ....................................
...............................    ...................................      ......................................................       ....................................
...............................    ...................................      ......................................................       ....................................

หมายเหตุ ประเภทตําแหนงใหระบุวาเปนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง



ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ)
8. ประวัติการลงโทษทางวินัย

(    ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ระดับโทษ...............................จํานวน.............................ครั้ง
(    ) กําลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัย (    ) กําลังอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย
(    ) เคยถูกลงโทษวากลาวตักเตือน จํานวน ............................ครั้ง
(    ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยและไมอยูในระหวางการสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย

9. ประวัติการฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญ)
ระหวาง หลักสูตร สถาบัน ทุนการศึกษา

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

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

.......................... ............................            ...........................              ....................................
10. การดูงาน (ท่ีสําคัญ ๆ)

ระหวาง เรื่อง สถานท่ี ทุนดูงาน
..........................             ............................            ...........................              ....................................
..........................             ............................            ...........................              ....................................

11. การปฏิบัติงานพิเศษ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติ ผลสําเร็จ

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

..........................             ............................            ...........................              ....................................
12. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ

ภาษาอังกฤษ.........................................................................
คอมพิวเตอร...........................................................................
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................

13. เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ (ระบุ วัน เดือน ป ท่ีไดรับเครื่องราชฯ ดวย)
............................................................................................................................. ................................
14. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ ท่ีไดรับยกยอง

วันท่ี รางวัล/เกียรติยศท่ีไดรับการยกยอง ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกียรติคุณ
..........................             ............................             ........................... ....................................
..........................             ............................            ...........................               ....................................
15. คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดนและเก่ียวของกับงาน
..............................................................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีเขียนดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผูขอรับการสอบคัดเลือก

(..................................................................)
วันท่ี.................................................................



ตอนท่ี 2 วิสัยทัศน

1. แนวคิดคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................

ฯลฯ
2. แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................

ฯลฯ
3. แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับเลือก
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................

ฯลฯ
ตอนท่ี 3 บทสรุปและขอเสนอ
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ........................................................

ฯลฯ



แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประกอบการพิจารณาสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

เพื่อเปลี่ยนสายงานผูบริหาร เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารตางสายงาน
ตําแหนงรองปลัดเทศบาล 6 (นักบริหารงานเทศบาล 6)

----------------------

ช่ือเจาของผลงาน..................................................................................................................................
ชื่อผลงาน เม่ือดํารงตําแหนง

(ชวงเวลาท่ีดําเนินการ)
ความรูความสามารถท่ีแสดงถึง
ศักยภาพในการบริหารจัดการ

ประโยชนของผลงาน
การไดรบัการยอมรับ

1.(ชื่อและสาระสําคัญของ
ผลงานโดยสรุปท้ังนี้ใหแสดง
ถึง

- กิจกรรมทํา
- เนื้อหาของงานท่ีปฏิบัติ
- ผลผลิตและผลลัพธท่ีได)

2.........................................
ฯลฯ

3..........................................
ฯลฯ

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

ตําแหนง......................................
วันท่ี............................................

ความเห็นผูบังคับบัญชา
..................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................

(.......................................)
ตําแหนง......................................
วันท่ี............................................

หมายเหตุ - ผลงานท่ีเสนอเปนผลการปฏิบัติงานประจําป ยอนหลังไมเกิน 2 ป
- ความเห็นผูบังคับบัญชาตองใหไวไมเกิน 1 ป กอนเสนอขอมูลตอคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ



ผลงานท่ีประสบผลสําเร็จในอดีต (ยอนหลังไมเกิน 2 ป)
ผลงานช้ินท่ี 1
ชื่อผลงาน............................................................................................................................. ...................
ชวงเวลาท่ีปฏิบัติ (เดือน/พ.ศ.) ..............................................................................................................
วิธีการดําเนินงาน / รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันหลายคน (ถาดําเนินการเอง ไมตองมีหัวขอนี)้
จํานวนผูรวมดําเนินการ...........คน สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานท่ีตนปฏิบัต.ิ................ คิดเปนรอยละ.....
รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนท่ีตนปฏิบัติ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การนําผลงานไปใชประโยชนอางอิง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผลงานช้ินท่ี 2
ชื่อผลงาน................................................................................................................................................
ชวงเวลาท่ีปฏิบัติ (เดือน/พ.ศ.) ..............................................................................................................
วิธีการดําเนินงาน / รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันหลายคน (ถาดําเนินการเอง ไมตองมีหัวขอนี)้
จํานวนผูรวมดําเนินการ...........คน สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานท่ีตนปฏิบัต.ิ....................คิดเปนรอยละ.....
รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนท่ีตนปฏิบัติ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การนําผลงานไปใชประโยชนอางอิง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(จํานวน 3-5 หนากระดาษ A4 ตัวอักษรขนาด 16 ตอผลงาน 1 ชิ้น เอกสารประกอบใหใสในภาคผนวก



การรับรองผลงาน
1. คํารับรองของผูเขารับการสอบคัดเลือก

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .......................................ผูเขารับการสอบคัดเลือก

(........................................)
ตําแหนง.......................................
วันท่ี.............................................

2. คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน (กรณีเปนผลรวมกนหลายคน)
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูรับการประเมินท่ีเสนอไวขางตน ถูกตอง

เปนความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ .......................................ผูรับรอง ลงชื่อ .......................................ผูรับรอง

(.......................................) (.......................................)
ตําแหนง...................................... ตําแหนง......................................
วันท่ี............................................ วันท่ี............................................

3. คํารับรองของผูบังคับบัญชา
ไดตรวจสอบผลงานท่ีเสนอเพ่ือประกอบการสอบคัดเลือกแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุก

ประการ (ถามี)......................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................ผูเขารับรอง

(........................................)
ตําแหนง.......................................
วันท่ี.............................................

4. คํารับรองของผูบังคับบัญชาข้ันเหนือข้ึนไป
ไดตรวจสอบผลงานท่ีเสนอเพ่ือประกอบการสอบคัดเลือกแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุก

ประการ (ถามี)......................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................ผูเขารับรอง

(........................................)
ตําแหนง.......................................
วันท่ี.............................................

5. คํารับรองของนายกเทศมนตรี
ไดตรวจสอบผลงานท่ีเสนอเพ่ือประกอบการสอบคัดเลือกแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุก

ประการ (ถามี)......................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................ผูเขารับรอง

(........................................)
ตําแหนง.......................................
วันท่ี.............................................


