
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดํารงตาํแหนง่บริหารของเทศบาล 

----------------------------------------------- 
         ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ัง
พนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาล จํานวน  ๑  ตําแหน่ง  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในข้อ ๘๑ แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพิม่เติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 

๑. ตําแหน่งทีร่ับสมัครสอบคัดเลือก 
๑.๑  สายงานนักบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
 (๑) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

 

๒.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่
ต้องการ     

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรูค้วามสามารถที่ต้องการ  เปน็ไปตาม
เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  

 

๓.  คุณสมบัติของผูส้มัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ 

 

        ๔. การรับสมคัรสอบคัดเลือกและสถานที่รบัสมัคร   
                            ๔.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมคัรสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสาร
ต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนดด้วยตนเอง  ต้ังแต่วันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๖   ถึงวันที่         
๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖  ในวนัและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่    
ถนนเจนจบทิศ ตําบลในเมือง  อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๗-๒๗๖๒ โดยผู้สมัครจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้  

๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก มสีิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายตําแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่ง
ที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น  

                ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลอืก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวนัสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่ว่นตาดํา ขนาด ๑ 
นิ้ว จํานวน  ๓ รูป  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน โดยเขียนชื่อตัว ช่ือสกุล หลังรูปถา่ยด้วยตนเองตามเอกสาร
หมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี ้

๕.๒  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน   
๕.๓  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า จํานวน ๑ ชุด 
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๕.๔  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง 
สําเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

๕.๕  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด  อย่างละ ๑ ชุด  สาํหรับผู้ที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
ควบคู่กับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปรญิญาด้วย สําหรับหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ใหแ้นบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๕.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมคัรสอบคดัเลือก ตามเอกสาร
หมายเลข ๔ ท้ายประกาศ 

๕.๗  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๕ 
ท้ายประกาศ 

๕.๘  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก ตาม
เอกสารหมายเลข ๖ ท้ายประกาศ  

๕.๙  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ช่ือสกุล พร้อมรับรองสําเนา
ทุกฉบับ  
         สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครราย
ใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มสีิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  
 

                     ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคดัเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
 

                     ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการสอบคัดเลอืก 
                 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก  ณ สํานักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขตจังหวัดขอนแก่นทราบ ในวนัที่  ๙  พฤษภาคม  
๒๕๕๖   กรณีผู้สมัครสอบคดัเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลอืกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารบัการสอบคัดเลือก โดยทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรี พรอ้มเอกสาร
หลักฐานที่จะยนืยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ย่ืนหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สํานักปลัดปลดัเทศบาล  
ในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคดัเลือกไม่
ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อแต่ประการใด  
                      ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใด
มีคุณสมบัติไมต่รงตามที่กําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ใหผู้้นั้นเข้ารับการ
สอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรอืถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบ
คัดเลือก 
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                 ๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
                         หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 
  ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
      ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนด และปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน  และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น  ๆ  ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ตามแนวที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน 
  ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธี
สอบข้อเขียน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ ท้ายประกาศ  
  ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ และสัมภาษณ์   ตามที่
กําหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด  
 

                    ๙.  ข้อห้ามสําหรบัพระภิกษุและสามเณร 
  พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 
 

       ๑๐.  การประกาศวัน เวลา สถานทีส่อบคัดเลือก และระเบยีบเก่ียวกับการสอบ 
                คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๖  
ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ ๗ สําหรบัระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบภายในวันที่   ๙  
พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

                    ๑๑.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผ้่านการสอบคัดเลือก 
๑๑.๑ ผูส้อบคดัเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ที่

ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง และการประเมินบุคคล ในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
๖๐ 
                           ๑๑.๒  เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๑.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงาน
ผลการสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  
 

                    ๑๒.  กรณกีารทุจริต 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ

สอบคัดเลือก  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ  เพื่อพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากนายกเทศมนตรีได้ยกเลิกการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็จะดําเนินการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  สําหรับผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจรติไม่มสีิทธิเข้าสอบ
อีกต่อไป 
 

                    ๑๓.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผูผ้่านการสอบคัดเลือก 
๑๓.๑ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่าน

การสอบคัดเลือกเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณทีี่มีผูส้อบได้คะแนนรวมเท่ากัน 
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาํดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความ 



-๔- 
 

เหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในลําดับที่สงูกว่า โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย  

๑๓.๒ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะขึ้นบัญชีผูผ้า่นการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้มี
การบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี 
เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ผู้นั้นได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
๓) ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งต้ัง 
๔) มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ในตําแหน่งทีส่อบคัดเลือกได้ 
๕) ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมคัรสอบคัดเลือก 

  ๑๓.๓  กรณีสงสัยให้ถือคําวินิจฉัยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นทีสุ่ด 
 

        ๑๔. การแต่งตั้ง 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตําแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง  ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ขอนแก่นแลว้  เทศบาลจะดําเนินการแต่งต้ังผู้ที่ได้รับ
การสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคดัเลือกตามลําดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
ออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ    ณ   วันที่  ๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖      
 
 
 

    (นายลิขิต  กสิกิจวรกุล) 
     นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตําแหน่ง หน้าที่ความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานที่ปฏบิัติ และความรู้ความสามารถที่ตอ้งการ 
***************** 

ชื่อตําแหน่ง      นักบริหารงานทั่วไป ๖ 
เลขที่ตําแหน่ง    
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก  และ
คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผูอ้ยู่ใต้บังคบับัญชา
จํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปท่ียาก
มาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจดัพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมลูสถิติ เป็นต้น หรือ
ปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กํากับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ การทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง 
ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ฝึกอบรมและให้คาํปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย 

 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ในวิชาการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏบิัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๕.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๖.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๗.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๘.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๙.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) 

 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
บัญชีรายชื่อตาํแหน่งที่จะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครเขา้รับการสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ลงวันที่   ๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

ตําแหน่ง คุณสมบัติ 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ ๑.ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ตํ่ากว่าระดับ 6 และ 

๒.เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  งานธุรการ 
งานสารบรรณ  งานทะเบียนและบัตร  งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร ่  
งานระบบข้อมูล งานสัญญา  งานจดรายงานการประชุม  งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
๓.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทยีบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๓ 
ลําดับที่สมคัร............................. 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ของเทศบาล…………………….  อําเภอ…………………….  จังหวัดขอนแก่น 

ตําแหน่ง ..........................................(...............................................) 
************************** 

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

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 

๓.  วัน เดือน ปีเกิด………………………………อายุปัจจุบนั………….ปี  วันเกษียณอายุราชการ……………… 
 

๔.  ปัจจุบันดาํรงตําแหน่ง…………………….…………………………………………ระดับ……………………. 
 

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

 

๕.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขที่………………….ซอย/ตรอก………….………………….ถนน…………………………….… 
 แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………. 
 รหัสไปรษณีย์………………..โทรศัพท…์……………………………..โทรสาร……..……………… 
 e-mail…………………………………………….…………….. 
 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ช่ือคู่สมรส……………………..สกุล………………..………….อาชีพ………………..……………….. 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

  ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรค
เหล่านี้หรือไม ่

ความดัน 
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

๘.  วุฒิการศกึษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ) 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่สําเร็จ
การศึกษา การได้รับทุน 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ นิ้ว 



ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  
ที่สําคัญ 

     

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

การดํารงตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
ที่ ช่ือตําแหน่ง ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง รวมเวลาดํารงตําแหน่ง 

๑.    
๒.    
ฯลฯ    

 

๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสตูรสําคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ช่ือหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     

 
๑๑.  ดูงาน  (ที่สําคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    

 

๑๒.  การปฏบิัติงานพเิศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
    
    

 
 
๑๓.  ความสามารถพิเศษอืน่ ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….……… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….…………… 
 
 
 



๑๔.  เหรยีญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รบั 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 
๑๕.  ประวัติผลงานดา้นวชิาการหรืออื่น  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 

 
๑๖.  คุณลักษณะส่วนบคุคลอื่น ๆ  ของผูส้มัครทีเ่หน็ว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไมถู่กต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเขา้รับการสอบ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลอืกในครั้งนี้ 
 

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

    วันที่  เดือน  ปี  ………………………………….…………… 
 
 

เฉพาะเจา้หนา้ที ่
       ได้ตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสารการสมคัรแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.................. 
............................................................ 
 
   ........................................... 
  (...........................................) 
        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

       ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จํานวน……………….…….บาท ตาม
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...................
เลขที่............... ลงวันที่
................................. 
 
       .......................................... 
       (..........................................) 
                    ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนือ่งจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
      ............................................... 
      (.............................................) 
 เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสายปฎบิตัิสมัครสอบคัดเลือกตําแหน่งสายงานผู้บริหาร  
 
 

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

 ข้าพเจ้า……………………………………ตําแหน่งนายกเทศมนตรี   เทศบาล………...........……………… 
อําเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให…้.……………………………..ui..ซึ่งเป็น
พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง……...........………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........สมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาล........................ เรื่อง รับสมัครสอบคดัเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานเทศบาลสาย
ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาล……………….. ในตําแหน่ง…………………………….............และยินยอมให้
โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก  

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๕ 
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

ในการสอบคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ชื่อผู้รับการประเมิน…………………..………………………..ตําแหน่ง………………………………… 

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

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ หมายเหตุ

หมวด ๑  องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)    
๑.๑ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้  ประสบการณ์  
ความชํานาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับตําแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให้
สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยคํานึงถึงความถูกต้อง  ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลา  ทั้งนี้ให้รวมถึง  
ความสามารถในการแก้ปัญหา  เชาว์ปัญญา  และความถนัด
เฉพาะงาน  ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
      พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ  และความ

มุ่งมั่นที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จและเป็นผลดีแก่ทาง
ราชการไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงาน
ที่เกิดขึ้น  ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวด  ๒  ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน) 
            พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและ
ประวัติการทํางาน  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติ
ตามนโยบายและแบบแผนของราชการ  ฯลฯ   

๒๐  
 
 
 

 

หมวด  ๓  คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง(๔๐ 
คะแนน) 

   

๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
      พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ

แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
การทํางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ 
และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานยาก  หรืองานใหม่ให้
สําเร็จเป็นผลดี ฯลฯ 

๘  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมนิ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้รับ หมายเหตุ

๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
      พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  ระบบราชการ 

และงานในหน้าที่  แรงจูงใจ  และความกระตือรือร้นในการ
ทํางาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด  ความเชื่อ
และอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานที่
รับผิดชอบ  ฯลฯ 

๘   

๓.๓ ความเป็นผู้นํา 
      พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การ

ตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การให้คําแนะนํา
และการพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกว้าง  และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวาง
รอบคอบและยุติธรรม  ฯลฯ 

๘   

๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
     พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ 

๘   

๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
     พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับ
ผู้อื่น ฯลฯ 

๘   

รวม ๑๐๐   

 
ผู้ประเมิน………………………………………………….หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง 

              (………………………………………………….) 
 
ความเห็นของผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ผู้ประเมิน……………………………………………….ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 
(………………………………………………….) 



 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้ประเมิน………………………………………………….ปลัดเทศบาล 
             (………………………………………………….) 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี………………………….. 
 
 

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
๑.  ผู้ประเมินได้แก่  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน  ดังนี้ 

๑.๑ ผู้ประเมิน  ได้แก่  หัวหน้ากอง/หัวหน้าฝ่าย   ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลําดับ  ได้แก่  ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล  นายกเทศมนตรี 

๑. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น ๓ หมวด  แต่ละหมวดจะแยกเป็น 
องค์ประกอบย่อยซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 

๒. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนน 
สําหรับองค์ประกอบนั้นๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ  ทั้งนี้  การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็ม 

๓. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบ
ประเมิน 

แล้วลงนามผู้ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับให้ความเห็น 
๔. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ 

ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ตัวอย่าง) 

เอกสารหมายเลข ๖ 
 
ที่  ขก  ............/....................                   สํานักงานเทศบาล............................. 
                 ......................................................... 

 

หนังสือรับรองการปฏิบตัิราชการ 
 
  หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.…………………………….. .........................................................
พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง…….....................………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........ได้ปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงาน..........................(ระบุงานที่ตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่งที่สมัครสอบ)....................................
ระหว่างวันที่.........................................ถึงวันที่............................................ ตามคําสั่งเทศบาล............ที่
............/..............ลงวันที่...............................................และระหว่างวันที่.................................................ถึงวันที่
..........................................ตามคําสั่งเทศบาล............ที่............/..............ลงวันที่..............................................รวม
..................ปี.............เดือน.........วัน  ซึ่งตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่ง..................(ระบุตําแหน่งที่สมัคร
สอบ)............................................... จริง 
 
  ให้ไว้ ณ วันที่............................................................... 

 
 
 

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

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

 
หมายเหตุ   ให้แนบคาํสัง่ปฏิบัติงานในหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้องมาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๗ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
ที่ ระเบยีบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๒ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๓ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๔ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๕ พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๖ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒, ประกาศ 
๗ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
๘ พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิด พ.ศ.๒๕๓๙ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
๑๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๑๑ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการบริหาร 

 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) 
ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 

ที่ ระเบยีบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ,ประกาศกระทรวง และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
๓ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
๔ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ รวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง  ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
๕ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๖ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการบุคลากรที่มาจากการเลือกต้ังฝ่ายการเมือง (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการลาของผู้บริหาร

ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม,เงินเดือน ค่าตอบแทน ฯลฯ)
๗ ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๘ ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล การดําเนินการทางวินัย 

และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
๙ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๑๐ ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๑๑ ระเบียบ สร.ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๑๒ ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน การจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ การปกครองบังคับบัญชา หลักการ

บริหารงานบุคคล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๓ มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 
 
 
 



 
 
 
 


