
 
 
  เลขประจําตัวสอบคัดเลือก 
 
  

ผูสมัครสอบโปรดกรอกใบสมัคร 

ดวยลายมือของตนเอง และตัวบรรจง      

 
ใบสมัครเข้ารบัการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานเทศบาลสายงานทีเ่ริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ๒  

เป็นสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ 

รูปถายขนาด 
๑  น้ิว 

 

 
ของเทศบาลตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสมีา 

ตําแหน่ง................................................. 
 

เรียน     ประธานกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
 

  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่างสาย
งาน ในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๓  จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ข้าพเจ้า ช่ือ …………………………………………นามสกุล…………………………………………….………….. 
สัญชาติ………….เกิดวันที่……….เดือน………….……………..พ.ศ…………….อายุ………ปี………เดือน   
 ๒. ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านที่ ………..……หมู่ที่......………ตรอก/ซอย…………….……ถนน……………...…...
ตําบล…………..………อําเภอ/เขต ……………………………………จังหวัด………………..…..….………….. 
 ๓. สถานทีท่ํางาน ……………………………..……… ตําแหน่ง ………………………..…………ระดับ……..…… 
สังกัด งาน…………………………………..………..…. ฝ่าย/แผนก ………………….……………………… สํานัก /กอง................... 
………………………………...อําเภอ ………………………….. จังหวัด …………………………..………… 
 ๔. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน …………ปี ………เดือน โทรศัพท์ ……………………………………………. 
 ๕. วุฒิการศึกษา..…………………….. สาขาหรือวิชาเอก …………………………………………..………………. 
จบจากสถานศึกษา …………………………………………… จังหวัด ………………..…………………….…  วัน เดือน ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา …………………………….. สมัครสอบตําแหน่ง …..……………………………………………... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่สมัครสอบ
คัดเลือกตรงกับประกาศรับสมัครสอบ  และข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุก
ประการ  หากได้ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน   ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนช่ือข้าพเจ้าออก
จากรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกหรือมิให้แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
 

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

วันที่…………เดือน…………………..พ.ศ…….…….. 
 

                                                             เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

(   )  หลักฐานครบ    ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน..............บาท ไว้แล้ว
(   ) มีปัญหา  คือ.....................................................    ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ..................เลขท่ี...................... 
       .........................................................................    วันที่...............เดือน...............................พ.ศ.  .................. 
ลงลายมือช่ือ................................................ ผู้ตรวจ     ลงลายมือช่ือ......................................................ผู้รับเงิน 
              (.................................................)                   (.....................................................) 
          ลงวันที่..............................................            ลงวันที่..................................................... 
* หมายเหตุ ขอ้ความท่ีไม่ใช้หรือไม่ต้องการให้ขีดฆ่าออก 
 
 



 
 

แบบประเมนิ 
สําหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งย้ายพนักงานเทศบาล 

ให้ดํารงตําแหน่งอ่ืน  (เปลี่ยนสายงาน) 
 

ตอนท่ี ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน  (สําหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
๑.  ช่ือ และนามสกุลของผู้รบัการประเมิน .............................…………………………………………………………..………... 
๒.  วุฒิการศึกษา....................................…….สาขาวิชา.............................ระดับการศึกษา…………………..………..…       
     สถานศึกษา...................................................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ...........................………..……… 
๓.  เร่ิมรับราชการครั้งแรกเมือ่วันที่……..……….เดือน......................................พ.ศ..............................................… 
     ตําแหน่ง ……………………………………………………………………… 
๔.  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.............................................................ระดับ.......................ขั้น......................…….บาท 
     กอง....................................................เมื่อวันที่...................เดือน....................................พ.ศ……..………………. 
๕.  ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย  (ถ้ามี) 
     ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
๖.  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
 
 
 
                                                                    ลงช่ือ………………………..………………..ผู้รับการประเมิน 
                                                                         (..................................................) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ – 

ตอนท่ี ๒  การประเมินบคุคล (สําหรับผู้บงัคับบญัชากรอก) ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้รบั 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีจําเปน็สาํหรบัการปฏิบัติงานในตําแหนง่สายงานใหม่ 
๑.  ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     -  การรักษาวินัย 
     -  ประวัติส่วนตัว  ความประพฤติส่วนตัว 
     -  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมอ่ืน 
     -  การปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน  และขอ้บังคับของ ทางราชการ 
     -  การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ ข้าราชการ 

 
๒๕ 

 

๒.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     -  ความต้ังใจในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่เก่ียวข้อง 
        อย่างมีประสิทธิภาพ 
     -  ไม่ละเลยต่องาน  ยอมรับผลงานของตนเองทั้งด้านความสําเร็จและ 
        ความผดิพลาด  ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
     -  พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้น 
     -  ต้ังใจแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ให้ลลุ่วงไปด้วยดี 
     -  จริงใจทีจ่ะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

๒๕  

๓.  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     -  มีความมานะอดทน  เอาใจใส่หน้าทีก่ารงาน 
     -  กระตือรือร้น  อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
     -  มีความขยันหมั่นเพียร  ไม่เฉื่อยชา 
     -  ไม่ย่อทอ้  สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ 
     -  ต้ังเป้าหมายให้งานสําเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

๒๕  
 

 

 

 

 

๔.  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     -  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
     -  ทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
     -  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
     -  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
     -  เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

๒๕  

๕.  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     -  ความรู้ความชํานาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
     -  สามารถปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
     -  งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
     -  มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
     -  ประสบการณ์ในการทาํงาน 

๒๕  

๖.  ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     -  มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด 
     -  ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการทํางาน 
     -  ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย 
     -  มีความแม่นยําถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ 

๒๕  

รวม ๑๕๐  



 
-๓- 

 
ตอนท่ี ๓  สรปุผลการประเมิน 
 
                การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(     )  ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไมตํ่่ากว่าร้อยละ  ๖๐) 
(     )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  ๖๐) 
          (ระบุเหตุผล)………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการประเมิน 
(     )  สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้  เน่ืองจากผ่านการประเมิน 
(     )  ไม่สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่  เน่ืองจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
 
 
 
 
                                                                            ลงช่ือ………………….………………….ผูป้ระเมิน 
                                                                                  (...........................................) 
                                                                         ตําแหน่ง...................................................... 
                                                                           วันที่………..เดือน………………...พ.ศ............. 
 
 
**ผู้ประเมิน  หมายถึง ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ได้แก่ ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 
อนุญาตให้พนกังานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ 

 
เขียนที่....................................................... 

วันที่.........เดือน......................................พ.ศ…………. 
 
   ข้าพเจ้า..................................................ตําแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาล.............................  
อําเภอ..............................จังหวัด.....................................อนุญาตให้...................................................................... 
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง...................................................................................ระดับ..................งาน
......................................  ฝ่าย.........................................สํานัก/กอง...............................................................
เทศบาล...........................................อําเภอ........................................จังหวัด......................................................
สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ตามประกาศเทศบาลตําบลสีดา  เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ัง
พนักงานเทศบาลสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๓   ซึ่งสมัครสอบ
คัดเลือกในตําแหน่ง...................................................ระดับ ๓-๕  และยินยอมให้ผู้สมัครโอน (ย้าย) ได้  หากสอบ
คัดเลือกได้ 

 
 
 

       (ลงช่ือ).................................................................. 
              (..................................................................) 
      ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


