
    
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเทศบาลเมอืงบ้านไผ ่
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเปลีย่นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบรหิารต่างสายงาน 

----------------------------------------------- 
         ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น จะดําเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน
ผู้บริหารเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงานของเทศบาล จํานวน  ๑  ตําแหน่ง  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ ๘๑ แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแกน่ เรือ่ง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และ
ฉบับที่แก้ไขเพิม่เติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 

๑. ตําแหน่งทีร่ับสมัครสอบคัดเลือก 
๑.๑  สายงานนักบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วย 
 (๑) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๗) 

 

๒.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ     
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรูค้วามสามารถที่ต้องการ  เปน็ไปตามเอกสาร

หมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  
 

๓.  คุณสมบัติของผูส้มัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ 

 

        ๔. การรับสมคัรสอบคัดเลือกและสถานที่รบัสมัคร   
                            ๔.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมคัรสอบคัดเลือก  จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารตา่ง ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนดด้วยตนเอง  ต้ังแต่วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ถึงวนัที ่ ๒  สิงหาคม  
๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ถนนเจนจบทศิ 
ตําบลในเมือง  อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๗-๒๗๖๒ โดยผู้สมัครจะตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวัน
สุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้  

๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก มสีิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายตําแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่ได้
สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น  

 

                     ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมคัร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลอืก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก พร้อม

ด้วยหลักฐานซึง่ผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
๕.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่ว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว 

จํานวน  ๓ รูป  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน โดยเขียนชื่อตัว ช่ือสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเองตามเอกสารหมายเลข 
๓ ท้ายประกาศนี ้

๕.๒  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน   
๕.๓  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า จํานวน ๑ ชุด 



                                          -๒- 
๕.๔  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง 

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด  อย่างละ ๑ ชุด  สําหรับผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ควบคู่กับ
สําเนาระเบียนแสดงผลการเรยีนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สําหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๕.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมคัรสอบคดัเลือก ตามเอกสาร
หมายเลข ๔ ท้ายประกาศ 

๕.๗  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๕ ท้าย
ประกาศ 

๕.๘  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสาร
หมายเลข ๖ ท้ายประกาศ  

๕.๙  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ และแบบแสดงผลงานด้าน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต) ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ที่ดําเนินการ
จัดทําและรับรองผลงานภายในช่วงเวลาการรับสมัคร โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ ตามเอกสาร
หมายเลข ๗ ท้ายประกาศ จํานวน  ๔  ชุด 

๕.๑๐  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคญัการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ช่ือสกุล พร้อมรบัรองสําเนาทุก
ฉบับ 
         สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลอืก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรอื ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็น   
ผู้ขาดคุณสมบติัในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  
                     ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคดัเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
                     ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการสอบคัดเลอืก 
 

                 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก  ณ สํานักงานเทศบาลเมือง 
บ้านไผ่  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขตจังหวัดขอนแก่นทราบ ในวันที่  ๘  สิงหาคม  
๒๕๕๖  กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะ
ยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ย่ืนหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สํานักปลัดปลัดเทศบาล ในวันที่            
๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่ม
รายชื่อแต่ประการใด  
                      ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ใหผู้้นั้นเข้ารับการสอบ
คัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผา่นการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก 
 
 
 
 



-๓- 
 
                    ๘.  หลักสตูรและวิธีการสอบคัดเลือก 
                     หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 
  ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม   รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๘ ท้ายประกาศ  
  ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสมรรถนะ
หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ  ดังนี้ 
   ๑) การจัดทําวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และผลงานในอดีตที่
ประสบความสําเร็จ ที่ได้จัดทําในรูปเอกสาร       จํานวน  ๑๕  คะแนน 
   ๒) การแสดงวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานใน
อดีตที่ประสบความสําเร็จ         จํานวน  ๑๕  คะแนน 

๓) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ในเรื่องเกี่ยวกับ 
     ๓.๑)  ความรอบรู้งานในหน้าที่     จํานวน  ๒๐  คะแนน 
     ๓.๒)  ความรอบรู้ในการบริหาร      จํานวน  ๑๐  คะแนน 

๓.๓)  การบริหารอย่างมืออาชีพ    จํานวน  ๑๐  คะแนน 
     ๓.๔)  การบริหารงานบุคคล       จํานวน  ๑๐  คะแนน 

๓.๕)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ    จํานวน  ๑๐  คะแนน 
๓.๖)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  จํานวน  ๑๐ คะแนน 

ตามเอกสารหมายเลข ๙ ท้ายประกาศ 
                    ๙.  ข้อห้ามสําหรบัพระภิกษุและสามเณร 
  พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรือ่ง พระภิกษุสมัครสอบ 
 

       ๑๐.  การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 
                คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖        
ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ ๗ 

 

                    ๑๑.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผ้่านการสอบคัดเลือก 
                  ๑๑.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง ภาค

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง และการประเมินบุคคล ในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
                            ๑๑.๒  เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๑.๑ เสร็จแลว้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผล
การสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  
 
 
 
 



-๔- 
 

                    ๑๒.  กรณกีารทุจริต 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบ

คัดเลือก  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ  เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิก
การสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะ
เห็นสมควร  ถ้าหากนายกเทศมนตรีได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็จะดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะ
ภาคน้ันใหม ่ สําหรับผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทจุรติไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

 
                    ๑๓.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผูผ้่านการสอบคัดเลือก 

๑๓.๑ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มผีู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูส้อบ
ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สงูกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย  

๑๓.๒ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะขึ้นบัญชีผูผ้า่นการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้มีการ
บรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมือ่มี
กรณีใดกรณีหนึ่ง 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  เทศบาลจะดําเนินการแต่งต้ังผู้ที่ได้รับการ
สอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลําดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีที่มผีูผ้่านการสอบคัดเลือกได้ออกคําสั่ง
ให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ    ณ   วันที่  ๘  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

     (นายลิขิต    กสิกิจวรกุล) 
   นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

 



 
เอกสารหมายเลข ๑ 

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

ชื่อตําแหน่ง    รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๗) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๐ - ๐๑๐๑ - ๐๐๒ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะรองปลัดเทศบาล ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบความยาก  และคุณภาพของงานสูง  รับผิดชอบการ
บริหารงานเทศบาล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาํนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ทําหน้าท่ีท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น
เสนอแนะและบังคับบัญชาสัง่การ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซ่ึง
เป็นอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล เช่น งานบริหารบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน 
งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานระเบยีบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งาน
จัดประชุมทํารายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการกําหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตาม พ.ร.บ.บัตรประจําตัว-ประชาชน 
เป็นนายทะเบียนทอ้งถิ่นตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีโรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วนราชการที่สังกัดและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความสามารถในการบริหารงานเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ 
๔. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
๕. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง

การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๘. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๙. มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๑๐. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) 

  ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๒ 

บัญชีรายชื่อตาํแหน่งที่จะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครเขา้รับการสอบคัดเลือก 
แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ลงวันที่  ๘  กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 

ตําแหน่ง คุณสมบัติ 
 
รองปลัดเทศบาล ระดับ ๗ 
(นักบริหารงานเทศบาล ๗) 

 
๑.ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ระดับ ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
๒.เคยปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓.ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ 
การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาํหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หรือทาง
อื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๓ 

ลําดับที่สมคัร............................. 
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผูบ้ริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตาํแหนง่ต่างสายงาน 

ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  ๗) 

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

 
 
 
 
 
 

 
รูปถายขนาด 

๑ นิ้ว 



 
-๒- 

๘.  วุฒิการศกึษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ) 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่สําเร็จ
การศึกษา การได้รับทุน 

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 
    
    

 



 
-๓- 

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  หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้า
ปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคณุสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้
ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี ้
 

   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 
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน  
 
 

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

 ข้าพเจ้า……………………………………ตําแหน่งนายกเทศมนตรี   เทศบาล………...........……………… 
อําเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให…้.…………………………….. ..ซึง่เป็นพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง……...........………………..เทศบาล……….…………………..
อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาล
........................ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงานของ
เทศบาล……………….. ในตําแหน่ง…………………………และยินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้ หากผ่านการสอบ
คัดเลือก  

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารหมายเลข ๕ 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
ในการสอบคดัเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน 

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  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
-๒- 

 

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 



(………………………………………………….) 
-๓- 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
๑.  ผู้ประเมินได้แก่  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน  ดังนี้ 

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

๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น ๓ หมวด  แต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบย่อยซึ่งแต่
ละองค์ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 

๓. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนนสําหรับองค์ประกอบ
นั้นๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ  ทั้งนี้  การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็ม 

๔. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้วลงนามผู้
ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับให้ความเห็น 

๕. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  
๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ตัวอย่าง) 

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

 

หนังสือรับรองการปฏิบตัิราชการ 
 
  หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.…………………………….. .........................................................พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง…….....................………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........ได้ปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงาน..........................(ระบุงานที่ตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่งที่สมัครสอบ)....................................ระหว่างวันที่
.........................................ถึงวันที่............................................ ตามคําสั่งเทศบาล............ที่............/..............ลงวันที่
...............................................และระหว่างวันที่.................................................ถึงวันที่..........................................ตาม
คําสั่งเทศบาล............ที่............/..............ลงวันที่..............................................รวม..................ปี.............เดือน.........วัน  
ซึ่งตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่ง..................(ระบุตําแหน่งที่สมัครสอบ)............................................... จริง 
  ให้ไว้ ณ วันที่............................................................... 

 
ลงชื่อ………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………) 
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 

 
 

หมายเหตุ   ให้แนบคาํสัง่ปฏิบัติงานในหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้องมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๗ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบและ
รูปแบบในการเขียน ดังนี้ 

๑.  องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ 
(๑) ให้นําเสนอในรปูของงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่จะดาํเนนิการ และกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จไว้ด้วย โดยการเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ ผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด ความคาดหวัง 
เป้าหมายหรือความต้ังใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
เทศบาลในด้านต่าง ๆ ของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เช่น การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงาน
บุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมีศกัยภาพในการจัดการบริหาร
สาธารณะและการรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนอาจ
อ้างอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต่าง ๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถนําไป
ปฏิบัติได้ และมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ มีความสอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถนําไปตรวจ
ติดตามประเมินผลได้ 

(๒) บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 
๒.  รูปแบบการเขยีนข้อความ 

การเขียนข้อความเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ให้ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
ดังนี้ 

(๑) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่กําหนดตามข้อ ๑  
(๒) มีลักษณะที่เปน็รูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
(๓) ใช้หลักการบรหิารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจยกตัวอย่างมา

ประกอบพอสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีย่ิงขึ้น 
(๔) มีความยาวมีความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ โดย

จัดพิมพ์และจดัทําเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย จํานวน ๔ ชุด  
๓.  รูปแบบการนาํเสนอ 

(๑) ปกหน้า 
(๒) สารบัญ 
(๓) ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน ์
(๔) ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร(ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต) 
(๕) บทสรุป 
(๖) เอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ปก) 
แบบแสดงวสิัยทัศน์ และแบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

ประกอบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายบริหารให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน 
 
 
 
 

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

จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 

เสนอโดย 
ชื่อ………………………………………………………………….. 

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

จังหวัด………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบญั 

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



 
แบบข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏบิัติงานในตําแหน่งที่เข้ารับการสอบคัดเลือก 

ของ.............................................................................................. 
ตําแหน่ง........................................................เทศบาล.....................................จังหวัด............................. 
เพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือกในตําแหน่ง.............................................(............................................) 

@@@@@@@@@@@@ 
วิสัยทัศน์........................................................................................................................................................ 
 
 แนวคิด.............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 ความคาดหวงั.................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 เป้าหมาย........................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 แนวทางปฏบัิติที่จะให้บรรลุเป้าหมาย.............................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ........................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................... 
(.......................................................) 
    ผู้เสนอข้อเสนอเกี่ยวกบัวิสัยทัศน์ 
......................../......................./.................. 

 
 



 
แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 

@@@@@@@@@@@@ 
๑. ช่ือผลงาน.............................................................................................................................................. 
๒. ระยะเวลาที่ดําเนินการ.......................................................................................................................... 
๓. ความรู้ความสามารถทีใ่ช้ในการดําเนินการ (ที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ) 
 ๓.๑ ............................................................................................................................................... 
 ๓.๒ ............................................................................................................................................... 
๔. สรุปสาระสาํคัญของผลงาน และขั้นตอนการดําเนินการ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๖. ประโยชน์ของผลงาน/การได้รับการยอมรับ.......................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๗. ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๘. ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

 
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นตรงกับความเป็นจริงทุก

ประการ 
 

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

     ปลัดเทศบาล......................................... 
......................../......................./.................. 

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

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

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



เอกสารอา้งอิง (ควรแยกเป็น เอกสารอ้างอิงประกอบการเขียนวิสัยทัศน์ และเอกสารอ้างอิงประกอบผลงานด้าน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร) 
ข้อมูลส่วนบคุคล (ให้ถ่ายสําเนาใบสมัครทีก่รอกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว และบัตรประวัติพนักงานเทศบาล แนบท้าย) 

เอกสารหมายเลข ๘ 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) 
ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) 
ที่ ระเบยีบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
๒ พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
๓ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
๔ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๕ พ.ร.บ.จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม, กฎกระทรวง, ระเบียบ  
๖ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐,ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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 มท.ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิม่เติม 
๑๒ ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน การบริหาร การจัดระบบงาน การจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ การ

ปกครองบังคับบัญชา การติดต่อประสานงาน และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๓ มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาลตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๙ 
เงื่อนไขการกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเปลีย่นสายงานผู้บริหาร 

เพื่อแต่งตั้งใหดํ้ารงตําแหน่งในต่างสายงาน 
 
๑. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักทางการบริหาร  
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติ  และคุณลักษณะอื่น ๆ  จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 
 ๑)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก จํานวน ๒๐ คะแนน 
      วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการสอบคัดเลือก ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องจัดทํา
เอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก  โดยควรจะนําเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ  
ดังนี้ 

• ข้อมูลส่วนบุคคล 
• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก 
• แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
• แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการสอบคัดเลือก 

๒)  ความรอบรู้งานในหน้าที่ จํานวน  ๒๐  คะแนน 
    ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะแต่งต้ังรัฐธรรมนูญ   กฎหมาย

ว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง 
 ๓)  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
     ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแล้ว  และเกิดผลดีและ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้  เช่น  การจัด
โครงการใหม่ ๆ  ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมาก ๆ  หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ  และสามารถ
นําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได้ผลดีย่ิง  โดยให้จัดทําเป็นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการสอบคัดเลือก (อาจจัดทํา
รวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
 ๔)  ความรอบรู้ในการบริหาร  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
     ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร  เช่น  หลักการบริหารสมัยใหม่  การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ   
 ๕)  การบริหารอย่างมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
     การบริหารอย่างมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นํา  ปฏิภาณไหวพริบ  
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก 
 ๖)  การบริหารงานบุคคล  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
     การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานสัมพันธ์  
ของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก  การประสานงานกับส่วนอื่น 
 ๗)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
     การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  พิจารณาจาก  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ การทํางานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ  การบริหารราชการ 
 



-๒- 
 ๘)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอื่น ๆ  จํานวน ๑๐ คะแนน  เช่น 
  ๑)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหารพิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครอง
คน ครองงาน  โดยธรรม กล่าวคือ  กล้าคิด  กล้าทํา  กล้านํา  กล้าเปลี่ยน  มีความโปร่งใส   
  ๒)  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใส่หน้าที่การงาน  กระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
  ๓)  มนุษยสัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็น
อุปสรรคต่องานราชการ  และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจใน
การให้ความช่วยเหลือ  และบริการผู้มาติดต่อ 
  ๔)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความ คิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  ความสามารถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม 
  ๕)  ทัศนคติ  พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์  ความพยายามในการบริหารงาน  ความรับผิดชอบ 
  ๖)  ความมั่นคงในอารมณ์  พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 


