
 
 
 

 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลสายงานผูป้ฏิบัติ 

และตําแหนง่ประเภทวิชาชพีเฉพาะเป็นสายงานผูบ้ริหารของเทศบาลในสายงานนักบริหารงานทั่วไป 
----------------------------------------------- 

         ด้วยเทศบาลเมืองเมืองพล  อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ัง
พนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาล จํานวน  ๓  ตําแหน่ง  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตาม
ความในข้อ ๘๐ แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังน้ี 
 

      ๑. ตําแหน่งที่รบัสมัครสอบคัดเลือกในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
(๑)  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖)    
      เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๘    จํานวน  ๑ อัตรา 
(2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป 6) 
      เลขที่ตําแหน่ง  04-0102-007    จํานวน  1  อัตรา 
(3)  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
      เลขที่ตําแหน่ง ๐๗-๐๑๐๒-๐๐๔    จํานวน  ๑ อัตรา 

   

๒.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ี
ต้องการ     

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง  เปน็ไปตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  

 

๓.  คุณสมบัติของผูส้มัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ 

 

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

      ๕. การรับสมัครสอบคดัเลือกและสถานท่ีรบัสมัคร   
                      การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องย่ืนใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามท่ี
เทศบาลเมืองเมืองพลกําหนดด้วยตนเอง  ต้ังแต่วันที่  27  เมษายน  2558  ถึงวันที่ 12  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ใน
วันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองเมืองพล ถนนเสริมสวาสด์ิ  ตําบล
เมืองพล อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โทร. ๐-๔๓๔๑-๔๐๙๑ โดยผูส้มคัรจะต้องมีคุณสมบัติครบถว้นในวันรับสมคัร
สอบคัดเลือกตามประกาศน้ี  

 
 

/๖. เอกสาร..... 
 



-๒- 
 

                ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร 
ดังต่อไปน้ี 

๖.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด               
๑ น้ิว จํานวน  ๓ รูป  ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน โดยเขียนช่ือตัว ช่ือสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเองตามเอกสาร
หมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี้ 

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) ที่ตรง

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด  อย่างละ ๑ ชุด  สําหรับผู้ที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเน่ือง ๒ ปี ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
ควบคู่กับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สําหรับหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๖.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสาร
หมายเลข ๔ ท้ายประกาศ 

๖.๗  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก ตาม
เอกสารหมายเลข ๕ ท้ายประกาศ  

๖.๘  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล พร้อมรับรองสําเนา               
ทุกฉบับ  
         สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งน้ี ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครราย
ใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือ
ว่าเป็น  ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  
 

                 ๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
    ผูส้มัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
 

                ๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
                      หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังน้ี 
   ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน 
ระบบงาน  และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืน  ๆ  ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ตามแนวที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ทั้งน้ี โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย)    
 
 

   /ข.ภาคความรู้.... 
 



-๓- 
    

ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย)  
  ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง หรือด้านอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม 
 

            ๙.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
                 ๙.๑ เทศบาลเมืองเมืองพล  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ และหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร
เข้ารับการสอบคัดเลือก ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาล
ภายในเขตจังหวัดขอนแก่นทราบ ในวันที่ 14 พฤษภาคม  2๕๕๘ กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้น้ันมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือก โดยทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ย่ืนหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สํานักปลัดปลัดเทศบาล ในวันที่  20  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ในเวลาราชการ 
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพ่ิมรายช่ือแต่ประการใด  
              ๙.๒  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน             
สอบสัมภาษณ์  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ให้ทราบ ในวันที่ ๑4  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  โดยจะดําเนินการสอบ
ในวันที่  29  พฤษภาคม  2558 
 

                      ทั้งน้ี หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้น้ันเข้ารับการสอบ
คัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการสอบ
คัดเลือก 

 

                ๑๐. เกณฑ์การตัดสินและการข้ึนบญัชผีู้ผา่นการสอบคัดเลือก 
   ๑๐.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้

ที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
                        ๑๐.๒  เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๐.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผล
การสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เพ่ือประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้  
 

               ๑๑.  กรณีมีการทุจริต 
  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบ

คัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะรายงานต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการ
สอบคัดเลือกครั้งน้ันทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะ
เห็นสมควร  ถ้านายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดําเนินการสอบคัดเลือก
เฉพาะภาคน้ันใหม่ สําหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

 
 

/๑๒. การประกาศ... 



-๔- 
 
               ๑๒. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบญัชผีู้ผา่นการสอบคัดเลือก 

๑๒.๑ เทศบาลเมืองเมืองพล  จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ที่ผ่าน
การสอบคัดเลือกเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า   

๑๒.๒ เทศบาลเมืองเมืองพล จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจํานวน ๒ เท่า ของ
อัตราว่างตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ ๑ 
ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งต้ังแล้ว บัญชีสํารองให้
ยกเลิก  

 

    ๑๓. การแต่งต้ัง 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตําแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง  ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ขอนแก่นแล้ว  เทศบาลจะดําเนินการแต่งต้ังผู้ที่ได้รับ
การสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลําดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
ออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ    ณ   วันที่    30   มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

(นายสุวัฒน์  อังสนันท์) 
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

ตําแหน่ง หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีปฏบิัติ และความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

***************** 
ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานท่ัวไป ๖) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๘ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก  และ
คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานท่ัวไป โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปท่ียาก
มาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือ
ปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากมาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กํากับควบคุมการเตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม การบันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม การทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ การทําเร่ืองติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง 
ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมาย 

 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑.  มีความรู้ในวิชาการบริหารงานท่ัวไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการท่ีสังกัด 
๔.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ 

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

 
 
 
 



 
ตําแหน่ง หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีปฏบิัติ และความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 

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

ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานท่ัวไป ๖) 
เลขที่ตําแหน่ง   04-0102-007 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก  และ
คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานท่ัวไป โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปท่ียาก
มาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือ
ปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากมาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กํากับควบคุมการเตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม การบันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม การทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ การทําเร่ืองติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง 
ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมาย 

 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑.  มีความรู้ในวิชาการบริหารงานท่ัวไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการท่ีสังกัด 
๔.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ 

แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
๕.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๖.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๗.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๘.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet 
 
 
 
 
 



 
ตําแหน่ง หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีปฏบิัติ และความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 

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

ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๗-๐๑๐๒-๐๐๓ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก  และ
คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานท่ัวไป โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปท่ียาก
มาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือ
ปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากมาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กํากับควบคุมการเตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม การบันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม การทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ การทําเร่ืองติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง 
ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมาย 

 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีความรู้ในวิชาการบริหารงานท่ัวไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการท่ีสังกัด 
๔. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ 

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

 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
บัญชีรายชื่อตําแหน่งที่จะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล  ลงวันที่   30   มีนาคม  ๒๕๕๘ 
ตําแหน่ง คุณสมบัติ 

หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ระดับ ๖ 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
(เลขที่ตําแหน่ง 01-0102-008) 

๑.พนักงานเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๑ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า 
๒.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  งานธุรการ งานสารบรรณ 
งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง  

หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ระดับ ๖ 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
(เลขที่ตําแหน่ง 04-0102-007) 

๑.พนักงานเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๑ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า 
๒.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  งานธุรการ งานสารบรรณ 
งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง  

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ระดับ ๖ 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
(เลขที่ตําแหน่ง 07-0102-004) 

๑.พนักงานเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๑ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า 
๒.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  งานธุรการ งานสารบรรณ 
งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
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…………………………. 
 รหัสไปรษณีย์………………..โทรศัพท…์……………………………..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 นิ้ว 



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  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความท่ีไมถู่กต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเขา้รับการสอบ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลอืกในคร้ังน้ี 
 

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

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

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

       ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จํานวน……………….…….บาท  
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.......................
เลขที่.......... ลงวันที่................................ 
 
       .......................................... 
       (..........................................) 
                    ผู้รับเงิน 

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

 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎบิัตแิละตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
สมัครสอบคัดเลือกเป็นสายงานผู้บรหิาร  

 
 

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

 ข้าพเจ้า………………………………ตําแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาล………......................................……………… 
อําเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให…้.………………………………...ซึง่เป็นพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ………………..สํานัก/กอง……......................................………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........สมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาล........................ เรื่อง รับสมัครสอบคดัเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้ปฏิบัติและตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารในตําแหน่ง............................................................
(ระบุตําแหน่งที่สมัครสอบ)............................................... และยินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้ หากผ่าน
การสอบคัดเลือก  

 
 

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

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



(ตัวอย่าง) 
เอกสารหมายเลข ๕ 

 
ที่  ................/2558                    สํานักงานเทศบาล............................. 
                 ......................................................... 

 

หนังสือรับรองการปฏิบตัิราชการ 
 
  หนังสือฉบับน้ี ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.……………………………………........................................................
พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ………………... สํานัก/กอง…….....................………………..
เทศบาล……….……………….……………..อําเภอ...............................……………………จังหวัด……………………………...........
ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน........................(ระบุงานที่ตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่งที่สมัครสอบ)......................
ระหว่างวันที่.....................................ถึงวันที่.................................... ตามคําสั่งเทศบาล...............ที่............/..............
ลงวันที่......................................และระหว่างวันที่.................................................ถึงวันที่..........................................
ตามคําสั่งเทศบาล............ที่............./..............ลงวันที่..........................................รวม..............ปี..........เดือน........วัน  
ซึ่งตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่ง.................(ระบุตําแหน่งที่สมัครสอบ)............................................ จริง 
 
  ให้ไว้ ณ วันที่............................................................... 

 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ให้แนบคาํสัง่ปฏิบัติงานในหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้องมาด้วย 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๖ 



ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  
ที่ ระเบยีบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗,ประกาศและคําสั่ง คสช. 
๒ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๔ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒, ประกาศ 
๖ ประกาศและคาํสั่ง คสช.เก่ียวกับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
๘ พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิด พ.ศ.๒๕๓๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
๑๐ ระเบียบ สร.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑ ความรู้ในการปกครองบังคับบัญชา หลักการบริหารงานบุคคล นโยบาย แผนงาน การจัดทําแผนงานควบคุม 

ตรวจสอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 
ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 
ที่ ระเบยีบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
๓ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ,ประกาศกระทรวง และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
๔ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ รวมท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง  ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้อง 
๕ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๖ พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ คู่มือ,หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
๗ ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล การดําเนินการทางวินัย 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑ์งานบุคคลอ่ืน ๆ 
๘ ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๙ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๐ ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการบุคลากรที่มาจากการเลือกต้ังฝ่ายการเมือง (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการลาของผู้บริหาร

ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม,เงินเดือน ค่าตอบแทน ฯลฯ)
๑๒ ระเบียบ สร.ว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๓ ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ 
๑๔ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 


