
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเปลีย่นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบรหิารต่างสายงาน 

ในสายงานนักบริหารงานเทศบาล 
----------------------------------------------- 

         ด้วยเทศบาลเมืองเมืองพล  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น จะดําเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน
ผู้บริหารเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงานของเทศบาล จํานวน  1  ตําแหน่ง  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ 
๘๑ แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่
แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังน้ี 

๑. ตําแหน่งทีร่ับสมัครสอบคัดเลือก 
๑.๑  สายงานนักบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วย 
 (๑) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 
      เลขที่ตําแหน่ง  00-0101-002   จํานวน  1  อัตรา 

 

๒.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ     
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหน่ง  เปน็ไปตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  
 

๓.  คุณสมบัติของผูส้มัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ 

 

               ๔.  ข้อห้ามสาํหรับพระภิกษุและสามเณร 
  พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. 
ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 
 

      ๕. การรับสมัครสอบคดัเลือกและสถานท่ีรบัสมัคร   
                      ๕.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ทีจ่ะสมคัรสอบคัดเลือก จะต้องย่ืนใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่
เทศบาลเมืองเมืองพล กําหนดด้วยตนเอง  ต้ังแต่วันที่  27  เมษายน  2558  ถึงวันที่ 12  พฤษภาคม  2558  ในวันและ
เวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองเมืองพล  ถนนเสริมสวาสด์ิ  ตําบลเมืองพล 
อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โทร. 0-4341-4091 โดยผู้สมคัรจะต้องมีคุณสมบัติครบถว้นในวันรับสมคัรสอบคัดเลือกตาม
ประกาศน้ี  

๕.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก มสีิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียวตามประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกที่เทศบาลได้ประกาศรับสมัครไว้ในคราวเดียวกันและกําหนดวันสอบคัดเลือกวันเดียวกัน หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครสอบคดัเลือกย่ืนใบสมัครสอบคัดเลอืกไว้หลายตําแหน่ง จะพิจารณาให้มีสทิธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่
ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตําแหน่งเดียวเท่าน้ัน  
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                ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก พร้อมด้วย
หลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปน้ี 

๖.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่ว่นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว 
จํานวน  ๓ รูป  ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน โดยเขียนช่ือตัว ช่ือสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเองตามเอกสารหมายเลข ๓ 
ท้ายประกาศนี ้

๖.๒  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน   
๖.๓  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า จํานวน ๑ ชุด 
๖.๔  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง 

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด  อย่างละ ๑ ชุด  สําหรับผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเน่ือง ๒ ปี ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ควบคู่กับสําเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท .  ปวส .  หรืออนุปริญญาด้วย สําหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๖.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมคัรสอบคดัเลือก ตามเอกสารหมายเลข 
๔ ท้ายประกาศ 

๖.๗  หนังสือรับรองการดํารงตําแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก ตาม
เอกสารหมายเลข ๕ ท้ายประกาศ  

๖.๘  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบสําคญัการสมรส ใบเปลีย่นช่ือตัว-ช่ือสกุล พร้อมรับรองสําเนาทุกฉบับ  
         สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในคร้ังน้ี ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็น  ผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  
 

                 ๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
    ผูส้มัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
 

                ๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
                      หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังน้ี 
   ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย) 
  ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
กับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความ
ประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง หรือด้านอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
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            ๙.  การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
                 ๙.๑ เทศบาลเมืองเมืองพล จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือก ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขตจังหวัด
ขอนแก่นทราบ ในวันที่ 14  พฤษภาคม  2558  กรณีผูส้มัครสอบคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมคัร
สอบคัดเลือกผูน้ั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทําหนังสือถึง
นายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานทีจ่ะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ย่ืนหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่
สํานักปลัดปลดัเทศบาล ในวันที่  20  พฤษภาคม  2558  ในเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัคร
สอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพ่ิมรายช่ือแต่ประการใด  
              ๙.๒  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 
และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ให้ทราบ ในวันที่ 14 พฤษภาคม  2558  โดยจะดําเนินการสอบในวันที่           
29 พฤษภาคม  2558 
                      ทั้งน้ี หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่กําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้น้ันเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือ
พิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการสอบคัดเลือก 

                     

                    ๑๐.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผ้่านการสอบคัดเลือก 
                  ๑๐.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง และ

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
                            ๑๐.๒  เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๐.๑ เสร็จแลว้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผล
การสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล  เพ่ือประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้  
 

               ๑๑.  กรณีมีการทุจริต 
    ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบ
คัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะรายงานต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิก
การสอบคัดเลือกคร้ังน้ันทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะ
เห็นสมควร ถ้านายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดําเนินการสอบคัดเลือก
เฉพาะภาคน้ันใหม่ สําหรับผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มสีิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
 

               ๑๒. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบญัชผีู้ผา่นการสอบคัดเลือก 
๑๒.๑ เทศบาลเมืองเมืองพล จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ที่ผ่านการ

สอบคัดเลือกเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน 
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า   
  ๑๒.๒ เทศบาลเมืองเมืองพล จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจํานวน ๒ เทา่ ของอัตราว่าง
ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคดัเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และ
เมื่อได้มีการบรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งต้ังแล้ว บัญชีสาํรองให้ยกเลิก  
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    ๑๓. การแต่งต้ัง 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตําแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง  ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบแต่งต้ัง

ให้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ขอนแก่นแล้ว  เทศบาลจะดําเนินการแต่งต้ังผู้ที่ได้รับการสอบ
คัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลําดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออกคําสั่งให้พ้น
จากตําแหน่งต่อไป  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ    ณ   วันที่    30  มนีาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

     (นายสุวัฒน์  อังสนันท)์ 
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
ตําแหน่ง หน้าที่ความรบัผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
***************** 

ชื่อตําแหน่ง    รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๐ - ๐๑๐๑ – ๐๐2 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะรองปลัดเทศบาลของเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก  และคุณภาพของ
งานสูงมาก  ซึง่เป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่  ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการ
บริหารงานเทศบาล โดย  ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ทําหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ 
ทําความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น งานบริหารบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งาน
นิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานระเบียบและ
สัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทํารายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานติดต่อ
กับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น  รวมท้ังปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หนังสือสั่งการกําหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจําตัว-ประชาชน เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตาม 
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น 
ตลอดจนให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาช้ีแจงต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ังเข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วน
ราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีความสามารถในการบรหิารงานเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ 
๔. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
๕. มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ

แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 
๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๘. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๙. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๑๐. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทาํแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) 

  ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญัหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
  ๑๒. มีความเช่ียวชาญงานในหน้าที่ 



เอกสารหมายเลข ๒ 
บัญชีรายชื่อตําแหน่งที่จะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล  ลงวันที่   30  มีนาคม  2558 
ตําแหน่ง คุณสมบัติ 

รองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

๑.เป็นพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลระดับ ๘ หรือ
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ระดับ ๘ หรือผู้อํานวยการส่วน ระดับ ๘ หรือที่ ก.ท.
เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับการบริหารงาน
เทศบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๒.กรณีพนักงานเทศบาลซึ่งโอนมาจากข้าราชการประเภทอ่ืน ให้เริม่นับระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งบริหารตามสายงานน้ัน ต้ังแต่โอนมาดํารงตําแหน่งบริหารใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐ
ประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดว่าเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๓ 
ลําดับที่สมัคร............................. 

ใบสมัครเข้ารบัการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บรหิารเพื่อแต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน 
ของเทศบาล…………………….  อําเภอ…………………….  จังหวัดขอนแก่น 
ตําแหน่ง ..........................................(...............................................) 

************************** 
๑.  ชื่อ  …………………………….…………………..สกุล…………………………..…………………………….. 
 
๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 
๓.  วัน เดือน ปีเกิด………………………………อายุปัจจุบนั………….ปี  วันเกษียณอายุราชการ………………………….………… 
 
๔.  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…………………….…………………………………………..……………………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………………………………………. 
 รหสัไปรษณีย์…………………..………..โทรศัพท์…………………….……………………..โทรสาร……..……………….…………… 
 e-mail………………………………….……………………………….…………….. 
 
๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ช่ือคู่สมรส……………………………..…………..สกุล…………………………………………….อาชีพ………………..……………….. 
ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่าน้ีหรือไม ่
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ นิว้ 



 
๘.  วุฒิการศกึษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (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/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     

 
๑๑.  ดูงาน  (ที่สําคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    

 
๑๒.  การปฏิบัติงานพเิศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    
    

 
 
 



๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….……… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….…………… 
 
๑๔.  เหรยีญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รบั 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 
๑๕.  ประวัติผลงานด้านวิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 
 
๑๖.  คุณลักษณะส่วนบคุคลอื่น ๆ  ของผูส้มัครทีเ่หน็ว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้า
ปิดบังข้อความหรือให้ข้อความท่ีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคณุสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ถือ
ว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลอืกในคร้ังน้ี 
 

   ลงลายมือช่ือผู้สมัคร……………………………………………….. 
               (………………………………………..…….) 

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

เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
       ได้ตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสารการสมคัรแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน เน่ืองจาก.................. 
............................................................ 
 
   ........................................... 
  (...........................................) 
        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

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

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เน่ืองจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
      ............................................... 
      (.............................................) 
 เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให้พนกังานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บรหิาร 
เพื่อแต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน  

 
 

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

 ข้าพเจ้า……………………………………ตําแหน่งนายกเทศมนตรี   เทศบาล………...........……………… 
อําเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให…้.…………………………….. ..ซึง่เป็นพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง……...........………………..เทศบาล……….…………………..
อําเภอ.........................……………………จงัหวัด………………………...........สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาล
...................เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงานของ
เทศบาล…………...............…….. ตําแหน่ง........................(ระบุตําแหน่งที่สมัครสอบ)............................................... และ
ยินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก  

 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………. 
(………………………………………………………………) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   (ตัวอย่าง) 
เอกสารหมายเลข ๕ 

 
 
ที่  ขก  ............/....................                   สํานักงานเทศบาล............................. 
                 ......................................................... 

 
หนังสือรับรองการดํารงตําแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบคดัเลือก 

 
  หนังสือฉบับน้ี ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.……………………………........................................................................
พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ.........….....................ฝ่าย....................................................
ส่วน....................................................สํานัก/กอง…….....................………………..เทศบาล……….................…………………..
อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........คุณวุฒิการศึกษา..................................................
สาขา/วิชาเอก.....................................จากสถาบันการศึกษา............................................................................................
เมื่อวันที่..............................................ได้ดํารงตําแหน่งดํารงตําแหน่ง ............................................................... เมื่อวันที่
.......................................ตามคําสั่งเทศบาล...................ที่............/..............ลงวันที่...............................................รวม
ระยะเวลา.................ปี..................เดือน ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง..........(ระบุตําแหน่งและสายงานที่จะ
สมัครสอบคัดเลือก) จริง  
 
  ให้ไว้ ณ วันที่............................................................... 

 
 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………. 
(………………………………………………………………) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๖ 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 
ตําแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล    
ที่ ระเบยีบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
๒ พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
๓ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
๔ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง,พ.ร.บ.จัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม, กฎกระทรวง, ระเบียบ, พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิด พ.ศ.
๒๕๓๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม,พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

๖ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐,ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
๗ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔,กฎกระทรวง,ประกาศ 
๘ ประกาศและคาํสั่ง คสช.เก่ียวกับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น,ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๙ ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล,การดําเนินการทางวินัย 

และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๐ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑ ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๒ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๓ ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน การบริหาร การจัดระบบงาน การจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ การ

ปกครองบังคับบัญชา การติดต่อประสานงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๔ มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาลตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

 


