
 

      
ประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

เรื่อง    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหาร 

 
         ด้วยเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อ
เปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร  จ านวน ๑  ต าแหน่ง 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๓๙ (๒) ประกอบกับข้อ ๗๖ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การ
โอน และการรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๐ และ    ข้อ ๒, ข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกส าหรับพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติม) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาล จ านวน ๑ ต าแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก   
    - หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  (นักบริหารงานทั่วไป ๖)     จ านวน  ๑  อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  ๒.๑  พนักงานเทศบาล ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ หรือที่ ก.ท. เทียบเท่า 
  ๒.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสาร

บรรณ  งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
ระเบียบเผยแพร่  งานระบบข้อมูล งานสัญญาหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

  2.3  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.
ก าหนด 

 

๓. การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ  
    ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย

ตนเอง  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
ตั้งแต่วันที่  ๒8 ตุลาคม  – ๑0 พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้อง
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในต าแหน่งที่รับสมัคร 

 
 
 



   
-๒- 
 

๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วย

หลักฐานซึง่ผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ก.) 
๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) 
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว      

                        (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)       จ านวน ๓ ใบ 
๔.๔ ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล           จ านวน ๑ ชุด 
๔.๕ ส าเนาวุฒิการศึกษา        จ านวน  ๑ ชุด  
๔.๖ หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดที่อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ข)                
๔.๗ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จ านวน ๑ ชุด  (ผนวก ค)               
๔.๘ ใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันรับสมัคร 
๔.๙ หลักฐานอ่ืน เช่น การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) 
   ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ 

 

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
 

๖. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
   หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค (คะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนน) ดังนี้ 

๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุงนโยบาย  
แผนงาน  ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานที่ก าหนดต าแหน่ง  ทั้งนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน  (แบบปรนัย)  (ภาคผนวก ง.) 

   ๖.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
        ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย ๖๐  คะแนน  และแบบอัตนัย  ๔๐  
คะแนน) (ภาคผนวก ง) 

  ๖.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยการสัมภาษณ์ 
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๗. ก าหนดวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
    คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ในวันที่ ๑3 พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๐-๕๓95-0732 ในวันและเวลาราชการ   

 

๘. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือกฯ (ภาค ก. และ ภาค ข.) 
   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยแต่ง

กายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว  พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) เวลาและ
สถานที่สอบคัดเลือกเทศบาลต าบลเจดีย์หลวงจะประกาศให้ทราบใน  วันที่  ๒0  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   

 

๙. การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) 
   คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  ในวันที่ 3  

ธันวาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งจะต้องมีคะแนนรวมในข้อ ๖.๑ และ ข้อ ๖.๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่  8  ธันวาคม  2558 ส าหรับเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในวัน
ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน 
 

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
                    การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่
ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะก าหนดให้ผู้สมัครสอบ  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อนแล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐ สอบในภาคอ่ืนๆ ต่อไปก็ได้  
 

 ๑๑. กรณีการทุจริต 
        ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ

สอบคัดเลือก  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้ ก .ท.จ. เชียงรายทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกนี้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือก
เฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป หาก
เป็นข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นก็จะถูกด าเนินการตามกฎหมาย และด าเนินการทางวินัยในสถานหนัก 

 

๑๒. ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ 
                         เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  จะประกาศผลสอบคัดเลือกได้ ภายในวันที่  9  ธันวาคม ๒๕๕๘   
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูง
ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในต าแหน่งที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีรับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
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๑๓. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
       เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน 2 เท่า ของอัตรา

ว่างตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่  1 ภายใน 30 วัน  
และเม่ือได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้วบัญชีส ารองให้ยกเลิก  
                     

๑๔.  การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
        เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จะด าเนินการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) แล้ว 
 

                            ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘          
                                 
 
 
                        (นายแจ๊ก  ธิสงค์) 
                                                               นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       (ผนวก  ก.) 

 
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร  

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

 
 
๑. ชื่อ………………………………..……………………..………………สกุล…………………….………….………………….…………… 
๒.   เพศ                       ชาย                          หญิง 
๓.  วัน เดือน ปีเกิด ……………………..…………อายุปัจจุบัน………....ปี วันเกษียณอายุราชการ………............………. 
๔.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………………………………………………ระดับ …………………................................... 
     ประเภทต าแหน่ง             บริหารระดับสูง                    บริหารระดับกลาง 
                             วิชาชีพเฉพาะ                      เชี่ยวชาญเฉพาะ 

       ทั่วไป        
เงินเดือน……………………………………บาท                  เงินประจ าต าแหน่ง……………………………..………..บาท 
งาน…………………………………………………..…………กอง/ฝ่าย………………..……………..……………………………..……… 
เทศบาล………………………………………………….อ าเภอ………………..……………….จังหวัด…………………………………... 
โทรศัพท์…………………….……………….โทรสาร………………………………e-mail……………………………………….……….. 
๕. สถานที่ติดต่อ 
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่…………………………….…ซอย/ตรอก……………..…….…….......…….
ถนน……………………...........…….แขวง/ต าบล……………………....………….เขต/อ าเภอ…………….………………….……
จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์…….…………..........………..โทรศัพท์…….................…………………….
โทรสาร………………….....................……………...………e-mail………………………..……………………………..……………. 
๖. สถานภาพครอบครัว              โสด                       สมรส                      อ่ืน ๆ  
ชื่อคู่สมรส………………...................…………..สกุล…………………............……………..อาชีพ…………………...……………. 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

  ไม่มีบุตรธิดา          มีบุตรธิดา จ านวน……..……….คน (ชาย…………..คน หญิง……….…….คน) 
๗. ประวัติสุขภาพ ( พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันรับสมัคร) 
เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

/๘.ประวัติการศึกษา..... 

 

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 



- ๒ - 
๘. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับ
ทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญ 

     

๙. ประวัติการรับราชการ 
วันบรรจุเข้ารับการราชการ…………………...............……ต าแหน่ง………….…….................…………..ระดับ…………… 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม…………………………………ปี……………………………เดือน 
๑๐. การฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญฯ) 

หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรม
อ่ืน 

หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     

     

     
     

     

     
     

     
     

     

 
 
 
 
 
 

/๑๑. ดูงาน........ 
 
 
 
 



-๓- 
 
๑๑. ดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    

    
    

    

 
๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

    
    

    

 
๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
       ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………….……….…………….……  
       คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….…………………... 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………..…………………….….…………………………..… 
๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….............................................................................................. 
๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ ที่รับการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    

    
 

/๑๖. คุณลักษณะ..... 

 

 

 



 
-๔- 

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเกี่ยวข้องกับงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……..…………………………………………………………………………………
………………………................................................................................................................. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกใน ต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  (นักบริหารงานทั่วไป  ๖) สังกัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย และขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากได้ตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนชื่อข้าพเจ้าออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกหรือมิให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

 
              ลงลายมือชื่อผู้สมัคร……………………..………………………………….....…… 

                                (………………………..…………………..........…………..) 
                               วันที่ .............เดือน ...................................พ.ศ. ……..……… 

                                              ต าแหน่ง............................................................................ 
 

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

 
(     )  หลักฐานครบ 
(     )  มีปัญหา คือ 
.......................................................................... 
............................................................................ 
 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 
          (.................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ.................... 

 
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมจ านวน    ๔๐๐  บาทไว้แล้ว 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขท่ี
.................. 
ลงวันที่
....................................................................... 
    

 

ลงช่ือ     ผู้รับเงิน 

         (.................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ.................... 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ผนวก ข.) 
 

หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 

                                                           เขียนที่ ……………………………………………………… 

วันที่ ………………. เดือน…………………………..พ.ศ………….……….. 

เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................…………..…………………….……………………...............….      
ต าแหน่ง ……………………………………………..…………สังกัด
................………………………………………………….……..…….……. อ าเภอ………..…........………………..
จังหวัด………….............................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนาย/นาง/นางสาว 
……..…………………...……………………………………………………………………………………………..……………………………….
….…… 
ต าแหน่ง……………………….……...............................…………ระดับ ………….........................................…....ยินยอม
ให้ นาย/นาง/นางสาว ..........…..........………….…………….……...…………  สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยน
สายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่าง  ในต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นัก
บริหารงานทั่วไป ๖) ของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หากได้รับการสอบคัดเลือก  
ข้าพเจ้ายินยอมให้โอน/ย้ายไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 

จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

                                                         (ลงช่ือ) 
                     (……………………..........……………………..) 
                  ต าแหน่ง…………….......................………………………. 

     

     

 

 

 

 

 

 

 



(ผนวก ค.) 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

๑. อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน…………………................................……………………………………………………… 
๒. วุฒิการศึกษา………………….........................………สาขาวิชา…….......……………………..ระดับการศึกษา……………….. 

สถานศึกษา………………………………….............................……………….…….จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. …………...….. 
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันที่…............……เดือน……….............…พ.ศ..……….ต าแหน่ง.........……………………….. 
๔. ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงานหรืองานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังนี้  (เฉพาะสายผู้บริหาร) 
  ๔.๑ ……………………………………………………………………….…..รวม………….ปี……..…เดือน 

       ๔.๒……………………………………………………………..………………รวม………….ปี…….….เดือน 
       ๔.๓ …………………………………………….……………………………...รวม………….ปี……….เดือน 
๕. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง………………........................……………………….ระดับ……............………ขั้น…………………..บาท 

กอง………………………………………….เมื่อวันที่…….........…เดือน……….............……………..พ.ศ……..............….....……. 
๖. ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย (ถ้าม)ี 

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

๗. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 

 
 

           (ลงช่ือ)……………………………………………..…ผู้รับการประเมิน 
                                                    (………………………………………………….) 
                                           ต าแหน่ง………………………………………………. 
                                           วันที่……..…เดือน…….………….………พ.ศ…….…….. 

 
 

      
 

 

 

 



-๒- 

 

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) ระดับการประเมิน 

การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งสายงานใหม่ 

๑. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
-    การรักษาวินัย 
- ประวัติส่วนตัว ความประพฤติส่วนตัว 
- ประวัติการท างาน และพฤติการณ์อื่น 
- การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของทางราชการ 
- การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 

 
๑๐ 

 

๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
      -    ความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี 
          ประสิทธิภาพ 

- ไม่ละเลยต่องานยอมรับผลงานของตนเองด้านความส าเร็จและความ
ผิดพลาด ไม่ปัดความรับผิดชอบ 

- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
- ตั้งใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
- จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

๑๐  

๓. ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าที่การงาน 
- กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
- มีความขยันหม่ันเพียร ไม่เฉื่อยชา 
- ไม่ยอ่ท้อ สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ 
- ตั้งเป้าหมายให้งานส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

๑๐  

๔. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
- ท างานร่วมกับเพื่อร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
- เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

๑๐  

 

 



-๓- 

 

ตอนที ่ ๒  การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) ระดับการประเมิน 
การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- ความรู้ความช านาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
- สามารถปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
- มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
- ประสบการณ์ในการท างาน 

๑๐  

๒. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด 
- ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการท างาน 
- ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย 
- มีความแม่นย าถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ 

๑๐  

๓. ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการหรือ 
     สิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุงงาน 
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยากหรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

๑๐  

๔. ทัศนคติและแรงจูงใจ 
- ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่ 
- แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน 
- ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
- แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการ 
     หรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

๑๐  

๕. ความเป็นผู้น า พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- ความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน การมอบ    
     หมายงาน การให้ค าแนะน าและพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง 
     และยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
-    ความคิดลึกซึ่งกว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ 

๑๐  

๖. บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ความหนักแน่นม่ันคงในอารมณ์ 
- ความเชื่อม่ันในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม 

๑๐  

รวม ๑๐๐  
 
 



-๔- 
 

ตอนที่  ๓  สรุปผลการประเมิน 

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )   ผ่านการประเมิน    (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
(      )   ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐) 
          (ระบุเหตุผล) 
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
สรุปผลการประเมิน 
(     )  สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้  เนื่องจากผ่านการประเมิน 
(     )  ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
 
 
 
                                       (ลงช่ือ)…………………….………………………………ผู้ประเมิน 
                                              (…………………………..…………………………….) 
                                       ต าแหน่ง…………………………………………………………. 
                                      วันที…่…..……เดือน……….…………..……พ.ศ…………….. 
 
หมายเหตุ  ผู้ประเมินคือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(ผนวก ง.) 

 
 

เนื้อหาวิชาการสอบข้อเขียน 
ในการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 

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

 
๑.  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  (นักบริหารงานทั่วไป  ๖) 
 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว 

พ.ศ.  2557 

2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน 

3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.  2542 

4. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน 

5. ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน             
(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

 

1.  วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.  2539 
 
2.  พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่         
     พ.ศ. 2539 

3.  พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550 

  4.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ 
       พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน               

  5.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ     
     พ.ศ.  2540 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


