
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน  
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติ  

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
………………………………………….. 

                  ด้วยเทศบาลต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จะด าเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา         
(นักบริหารงานช่าง) ระดับ ๖ จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา  

    อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
สายผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  ดังนี้ 

        ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
     หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖)  จ านวน  ๑  อัตรา 

         ๒.  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่
ต้องการ 
     หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่
ต้องการ (ตามเอกสารหมายเลข ๑) ท้ายประกาศ  

                  ๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา  (นักบริหารงานช่าง ๖) 
   (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน 

วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง 
สถาปัตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก่าหนดให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งนี้ได้ และ  

              (๒) ได้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่าโดยจะต้องปฏิบัติราชการ          
ด้านงานช่าง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
                       (๓)  เงินเดือน จะต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น ๑๓,๑๖๐.- บาท 

                  ๔.  การรับสมัครสอบคัดเลือก  และสถานที่รับสมัคร  
     ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบล        
หน้าสตนก าหนด ด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหน้าสตน ระหว่างวันที่          
๘ – 28 กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ     
 

/๕. เอกสาร... 



-๒- 

                  ๕.  เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ
คัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนด ซึ่งผู้สมัครได้รับรอง
ส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
     ๑)  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่น       
ตาด่า ขนาด  1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ่านวน 3 รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง  
(ตามเอกสารหมายเลข ๒) ท้ายประกาศนี้ 
     ๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับรองส าเนา          
(ถ่ายด้านหน้า และด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)  จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๓)  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล พร้อมรับรองส าเนาทุกหน้า  จ านวน  ๑ ชุด      
     ๔)  ส่าเนาปริญญาบัตรและส่าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript of Record) ที่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งตามมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่งที่ ก.ท.ก่าหนด อย่างละ 1 ชุด  ส่าหรับ
หลักฐานการศึกษาที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 
     ๕)  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก          
(ตามเอกสารหมายเลข ๓) ท้ายประกาศนี้ จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๖)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน    
     ๗)  หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับต่าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก          
(ตามเอกสารหมายเลข ๔) ท้ายประกาศนี้ จ านวน ๑ ฉบับ 
                        ๘)  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต่าแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข 
๕) ท้ายประกาศนี้ จ านวน ๑ ชุด 
                        ๙)  หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส่าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล, ใบส่าคัญสมรส 
     ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏ
ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใด  มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะถอืว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 

                  ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
                        ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน ๔๐๐.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)     

                  ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
     หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข ๖) ก าหนดคะแนนรวม       
๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้  
     ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)                          
ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน ระบบงาน และ
การบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ทั้งนี ้โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย) 
 
 

/ข. ภาคความรู้... 
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                        ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
                            ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน  (แบบปรนัย หรืออัตนัย) 
                         ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                            ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้าน
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
หรือด้านอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม  

                   ๘.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
      เทศบาลต าบลหน้าสตน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  
สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน และทางเว็บไซด์ www.nasaton.go.th 

                   ๙.  การประกาศ วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
      เทศบาลต าบลหน้าสตน  จะประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ณ ส่านักงานเทศบาลต่าบลหน้าสตน และทางเว็บไซด์ 
www.nasaton.go.th  และด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร จังหวัด  นครศรีธรรมราช  

                   ๑๐.  การแต่งกาย 
        ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภาษณ์ และให้น าบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงตัวในวันสอบด้วย  

                   ๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้สอบคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ทั่วไป ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง และการประเมินบุคคลในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   

                   ๑๒.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
          ๑๒.๑ เทศบาลต าบลหน้าสตน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ในวัน
อังคารที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๘  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน และทางเว็บไซด์ www.nasaton.go.th 
โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณี
ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้
ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
                           ๑๒.๒ เทศบาลต าบลหน้าสตน จะประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน ๒ 
เท่าของอัตราว่างตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้
ล าดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างที่จะ
แต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก               

/จึงประกาศ... 

http://www.nasaton.go.th/
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         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
(นายประดับ  แก้วพลับ) 

นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารหมายเลข ๑) 
 

ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

------------------------------------ 
 
ชื่อต าแหน่ง    นักบริหารงานช่าง 6 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นต่าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานช่างโยธา งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่ง 
บ่ารุงรักษาสวนสาธารณะ และงานด้านธุรการ งานไฟฟ้าสาธารณะ ควบคุมตรวจสอบ การใช้การบ่ารุงรักษา
เครื่องจักรกล ยานพหานะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานโดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ่านวนมากพอสมควร และต้องใช้ความรู้ความช่านาญงานสูง โดย         
ไม่จ่าเป็นต้องมีผู้ควบคุมตรวจสอบ หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การ
วางโครงการส่ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และ
ออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ่ารุงรักษาและติดตามผลวิจัย
งานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์
แบบรูปรายการต่าง ๆ ด่าเนินการประกวดราคา ท่าสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพ่ือ
เบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและ
รายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของเทศบาล เพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้อง
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจ
ทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้่า ทางเท้า 
คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ สวนสาธารณะ ส่ารวจข้อมูลการจราจร ส่ารวจ และทดลองวัสดุ ควบคุม
ตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บ่ารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้
ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่  ใน
งานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็น
นายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามส่านักงาน  ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก่าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก่าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค่าปรึกษา แนะน่า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ท่าหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1.  มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ   

แผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น  ๆ ที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
4.  มีความสามารถในการจัดท่าแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้ค่าปรึกษาแนะน่า 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
5.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
6.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
7.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
8.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
9.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดท่าแผ่นตารางท่าการ (Spreadsheet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข ๒) 
 
 
 
 

 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
เทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖)  
 

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

 

 

        ล าดับที่สมัคร.......................... 

1. ชื่อ................................................................ ...................สกุล........................................................................ 

2. เพศ    ชาย        หญิง 

3. วันเดือน ปี เกิด.......................................................................................อายุปัจจุบัน....... ........................ปี 

4. ปัจจุบันด่ารงต่าแหน่ง......................................................................... ............................................................ 
    เงินเดือนปัจจุบัน................................................บาท   เงนิประจ่าต่าแหน่ง...................................... .....บาท 
    งาน.....................................................................................กอง/ฝ่าย.............................................................  
    เทศบาล....................................................อ่าเภอ.........................................จังหวัด.............. ......................... 
    โทรศัพท์............................................โทรสาร........................................E-mail……………………………………… 

5.  สถานที่ติดต่อ 
     ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
     บ้านเลขท่ี...................................................... ......ซอย/ตรอก......................................ถนน............................ 
     แขวง/ต่าบล............................................เขต/อ่าเภอ.........................................จังหวัด............... .................. 
     รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร.......................................... .. 
     E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  สถานภาพครอบครัว 
       โสด                สมรส                    อ่ืนๆ 
     ชื่อคู่สมรส.............................................................สกุล................................................. .................................. 
     อาชีพ........................................................................................................................ ...................................... 
     ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
       ไม่มีบุตร/ธิดา            มีบุตร/ธิดา  จ่านวน..............คน (ชาย...........คน   หญิง.................คน) 
 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

6 เดือน 
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7.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร) 
เป็นโรคนี้หรือไม่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 
เป็น       
ไม่เป็น       
 
8.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส่าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับ
อ่ืนๆ ที่ส่าคัญ 

     

9.  ประวัติการรับราชการ 
         วันบรรจุเข้ารับราชการ.....................................................ต่าแหน่ง.......................................ระดับ.......... 
         ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม.......................ป.ี......................เดือน 

การด่ารงต่าแหน่งในสายงานต่างๆ 
ที ่ ชื่อต่าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด่ารงต่าแหน่ง รวมเวลาด่ารงต่าแหน่ง 
1.    
2.    
3.    
4.    
 ฯลฯ   

10. การฝึกอบรม (หลักสูตรที่ส่าคัญๆ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/ 
การอบรม 

หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
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11.  ดูงาน (ที่ส่าคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนดูงาน 

    
    
    
    
    
    
    

 

12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส่าเร็จ 
    
    

 

1๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
       ................................................................. ...................................................................................................  
       ............................................................................................................................. ....................................... 

14.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
       ............................................................................................................................. ....................................... 
       ............................................................................................................................................... ..................... 
 
15.  ประวัติผลงานด้านวิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 

1๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเก่ียวข้องกับงาน 
       ............................................................................................................................. ....................................... 
       ............................................................................................................................. ....................................... 
       ....................................................................................................................................................................  
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หาก
ตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะ
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

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

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

 
 

 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
(   )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(   )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจาก
................................................................................. ...................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
 
                                                     (ลงชื่อ)……….…………….............ผู้ตรวจสอบ 
                                                               (…………….………………….) 
                                                         เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 



(เอกสารหมายเลข ๓) 
 

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสายปฏิบัติสมัครสอบคัดเลือกต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  

ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  (นักบริหารงานช่าง 6) 
 

       เขียนที่.............................................................. 
      วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................. 
 
 ข้าพเจ้า...........................................................ต่าแหน่งนายกเทศมนตรี................................................. 
อ่าเภอ................................จังหวัด..................................................อนุญาตให้......................................................
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลต่าแหน่ง...............................................กอง....................................................................
เทศบาล..................................อ่าเภอ...................................................จังหวัด.....................................................
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศ.................................... เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในต่าแหน่ง.............................. และยินยอม
ให้โอนไปแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งได้  หากผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 
        (ลงชื่อ)................................................................ 
               (.................................................................) 
     ต่าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต่าบล........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข ๔) 
 
 
 

 

 

 

ที ่ นศ............/....................                       ส่านักงานเทศบาล............................. 
                                  ......................................................... 

 
หนังสือรับรองการปฏิบัตริาชการ 

 

  หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.……………………………..........................................................
พนักงานเทศบาล ต่าแหน่ง……………………………………ระดับ…. ส่านัก/กอง……..............................………………..
เทศบาล……….…………………..อ่าเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........ได้ปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงาน..........................(ระบุงานที่ตรงตามคุณสมบัติของต่าแหน่งที่สมัครสอบ
.......................................................ระหว่างวันที่.........................................ถึงวันที่......................... ................... 
ตามค่าสั่งเทศบาล............ที่............/..............ลงวันที่...............................................และระหว่างวันที่
...............................................ถึงวันที่..........................................ตามค่าสั่งเทศบาล............ที่............/..............
ลงวันที่..............................................รวม..................ปี.............เดือน.........วัน  ซึ่งตรงตามคุณสมบัติของ
ต่าแหน่ง..................(ระบุต่าแหน่งที่สมัครสอบ)............................................... จริง 
 

ให้ไว้ ณ วันที่............................................................... 
 

          ลงชื่อ………………………………………………………………. 
               (………………………………………………………………) 
       ต่าแหน่ง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 

 
 
 
 

หมายเหตุ :  ให้แนบค่าสั่งปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาด้วย 
 
 
 

 
 

 
 
 



(เอกสารหมายเลข ๕) 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

ชื่อผู้รับการประเมิน…………………..………………………..ต าแหน่ง………………………………… 
ระดับ…….เทศบาล………..…………อ าเภอ…………..………………จังหวัด………………… 

 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ 
หมายเหตุ 

หมวด 1  องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)    
1.1 ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้  ประสบการณ์  ความ
ช่านาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เก่ียวข้องกับ
ต่าแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให้
ส่าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยค่านึงถึงความถูกต้อง  ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลา  ทั้งนี้ให้รวมถึง  ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา  เชาว์ปัญญา  และความถนัดเฉพาะงาน  ฯลฯ 

20  
 
 
 
 
 
 

 

1.2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
      พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ  และความมุ่งมั่นที่

จะท่างานที่ได้รับมอบหมายให้ส่าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่
ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น  ฯลฯ 

20  
 
 
 

 
 
 
 

หมวด  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
            พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและ
ประวัติการท่างาน  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของราชการ  ฯลฯ   

20  
 
 
 

 

หมวด  3  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง           
(40 คะแนน) 

   

3.1 ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
      พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ

แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ท่างาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท่างานยาก  หรืองานใหม่ให้ส่าเร็จเป็นผลดี 
ฯลฯ 

 

8  
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องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ 
หมายเหตุ 

3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
      พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน  ระบบราชการ 

และงานในหน้าที่  แรงจูงใจ  และความกระตือรือร้นในการท่างาน 
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์
ที่สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ  ฯลฯ 

8   

3.3 ความเป็นผู้น า 
      พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การ

ตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การให้ค่าแนะน่าและ
การพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกว้าง  และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและ
ยุติธรรม  ฯลฯ 

8   

3.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
     พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ตลอดจน
กิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ 

8   

3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
     พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถท่างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อื่น 
ฯลฯ 

8   

รวม 100   

 
 
 
 
 

ผู้ประเมิน…………………………………………….หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง 
              (…………………………………………….) 
 
 
 
 
 

/ความเห็น... 
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ความเห็นของผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
…………………………………………………………………………………............……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
 
 

ผู้ประเมิน…………………………………………….ผู้อ่านวยการส่านัก/ผู้อ่านวยการกอง 
                                       (…………………………………………….) 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามล าดับ 
…………………………………………………………………………………............……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
 

ผู้ประเมิน………………………………………………….  
             (………………………………………………….) 
                             ต่าแหน่ง  ปลัดเทศบาล................................ 
 
 
 
ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
…………………………………………………………………………………............……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
 
 

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

ต่าแหน่ง  นายกเทศมนตรี………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 



(เอกสารหมายเลข ๖) 
หลักสูตรเนื้อหาวิชาที่สอบ 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖) 
เทศบาลต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ 
    ๑.๒ พระราชบัญญัติก่าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ่านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
    ๑.๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
    ๑.๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
    ๑.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
    ๑.๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ 
    ๑.๗ ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๑.๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
    ๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
    ๑.๑๐ ระเบียบ/กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    ๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
    ๒.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  
          และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
    ๒.๓ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  
          และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 
    ๒.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
          การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๒.๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ 
          และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    ๒.๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
    ๒.๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๒.๘ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ 
    ๒.๙ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐ 
    ๒.๑๐ พระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓  
    ๒.๑๑ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕  
    ๒.๑๒ หลักเกณฑ์การก่าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
    ๒.๑๓ หลักการบริหารงานบุคคล 
    ๒.๑๔ แนวนโยบาย หลักการบริหารหรืองานที่เกี่ยวข้องในต่าแหน่ง 
 


