
ภาคผนวก  ก. 

 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
ของเทศบาลต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

______________________________ 
 

 

เลขประจ ำตัวผู้สมัคร .......................... 

1. ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ........................................................... ช่ือสกุล ......................................................... 

 สมัครสอบคัดเลือกในต าแหน่ง ......................................................................................................................... 

2. เพศ  ชาย  หญิง 

3. วัน เดือน ปีเกิด.......................................... อายุปัจจุบัน ........ ปี วันเกษียณอายุราชการ ................................. 

4. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง .......................................................................................... ระดับ .................................. 
 ประเภทต าแหน่ง   บริหารระดับสูง   บริหารระดับกลาง 
     วิชาชีพเฉพาะ   เช่ียวชาญเฉพาะ   ท่ัวไป 
 เงินเดือน .................................................. บาท เงินประจ าต าแหน่ง .................................................... บาท 
 งาน .......................................................... ส านัก / กอง / ฝ่าย ......................................................................... 
 เทศบาล ............................................... อ าเภอ ..................................... จังหวัด .............................................. 
 โทรศัพท์ .................................................................... โทรสาร .......................................................................... 

5. สถานท่ีติดต่อ 
 บ้านเลขท่ี ................................. ซอย / ตรอก .............................................. ถนน ........................................... 
 ต าบล / แขวง ................................  อ าเภอ / เขต .....................................  จังหวัด ........................................ 
 รหัสไปรษณีย์ .............................  โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................ 
 โทรศัพท์มือถือ ......................................................  e-mail : ........................................................................... 

6. สถานภาพครอบครัว 
    โสด     สมรส    อื่น ๆ 
 ช่ือคู่สมรส ............................................... นามสกลุ ................................ อาชีพ ............................................... 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร / ธิดา 
   ไม่มีบุตร/ธิดา     มีบุตร/ธิดา จ านวน ............ คน  (ชาย .............. คน หญิง ............... คน) 

7. ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ ....................................... ต าแหน่ง ........................................................ ระดับ ........... 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม ........................... ปี ................... เดือน 

/8.  ประวัติการฝึก... 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด  1  นิ้ว 
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8. ประวัติการฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญฯ) 
 

ช่ือหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

9. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ การได้รับทุน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี      

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับ 

อื่น ๆ 
     

 

 

 

 

/10.  การถูกลงโทษ... 
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10. การถูกลงโทษทางวินัย 

 (     ) ไม่เคย 
 (     ) เคย  ระบุ ......................................................................................................................................... 
 (     ) อยู่ระหว่างถูกสอบสวน  เรื่อง .......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือกมาพร้อมด้วยแล้ว 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนดไว้ 
ในประกาศรับสมัครและข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  หากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนช่ือข้าพเจ้าออกจากรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ หรือ
มิให้แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบคัดเลือกฯ ได้ 
 

 ลายมือช่ือ ................................................................. ผู้สมัคร 

    (................................................................) 

 วัน เดือน ปี ............................................................... 
 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 ตรวจสอบแล้ว  ผู้สมัคร 

  มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจาก ......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

 ลงช่ือ ...................................................... เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
        (.....................................................) 
   วัน เดือน ปี ............................................. 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ข. 
 

ภาคผนวก  ข. 
 
 

ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
  มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  ขำดคุณสมบัติ  เนื่องจำก .............................................. 

 
          ลำยมือช่ือ  .................................................................... 

                       (....................................................................) 
                         ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 



 
ภาคผนวก  ค. 

 
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให้พนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผูป้ฏิบัติเข้าสมัครสอบคัดเลือก 
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารของเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 เขียนท่ี ........................................................... 

วันท่ี .......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

 

 ข้าพเจ้า ............................................................. ต าแหน่งนายกเทศมนตรี .......................................... 
จังหวัด ................................................. อนุญาตให้ .................................................................................................. 
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง .................................................................................... ระดับ ............................. 
สังกัด ส านัก/กอง .......................................................................... เทศบาล ............................................................ 
อ าเภอ .............................................. จังหวัด .................................................. สมัครเข้าสอบคัดเลือกตามประกาศ 
เทศบาลต าบลหนองขาว  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ  เพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  ในต าแหน่ง................................................................... ได้ และหากบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 
 
 
 ลงช่ือ ............................................................... 
 (..............................................................) 
 ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ  เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

ของเทศบาลต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ช่ือผู้สมัคร ................................................................................................................ อายุ .................. ปี ................ เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง .................................................................................................................. ระดับ .......................... 
สังกัด ..................................................................... อ าเภอ ....................................... จังหวัด .......................................... 
 

องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 
หมวด 1  องค์ประกอบที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 
1.1  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
      ก.  พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ  
ความรอบรู้ในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่ง
รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
      ข.  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วน 
สมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลา  ท้ังนี้ให้รวมถึงความสามารถในการ 
แก้ปัญหา  เชาว์ปัญญา  และความถนัดเฉพาะงาน  ฯลฯ 

 
20 

  

1.2  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
      พิจารณาจากความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน 
ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลย 
ต่องานและพร้อมท่ีจะรับผิดชอบต่อผลของงานท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ 

20   

หมวด 2  ความประพฤติ  (20 คะแนน) 
      พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติ
การท างาน รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตามนโยบาย
และแบบแผนของราชการ ฯลฯ 

20   

หมวด 3  คุณลักษณะอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (40 คะแนน) 
3.1  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
      พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง
เทคนิควิธีการหรือส่ิงใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน   
การปรับปรุงงาน  ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างานยาก หรืองานใหมใ่ห้ส าเร็จเป็นผลดี ฯลฯ 

 
8 

  

3.2  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
      พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน ระบบราชการและ 
งานในหน้าท่ี  แรงจูงใจ  และความกระตือรือร้นในการท างาน 
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด ความเช่ือและอุดมการณ์ 
ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบ  ฯลฯ 

8   

 

 

/3.3  ความเป็นผู้น า ... 

ภาคผนวก  ข. 
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องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 
3.3  ความเป็นผู้น า 
      พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ  
การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การให้ค าแนะน าและการพัฒนา 
การควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง กว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ 

8   

3.4  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
      พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทสะ  
ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  ความเช่ือมั่นในตนเอง  ตลอดจน 
กิริยาท่าทางและวาจาท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

8   

3.5  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
      พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลท่ีจะเข้าได้กับสถานการณ์ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถ 
ท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  
ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อื่น ฯลฯ 

8   

รวม 100   
 
 

  ลงช่ือ......................................................................ผู้ประเมิน 
 (...............................................................) 
  
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป 
   เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
   ไม่เห็นด้วยกับการประเมินของผู้บังคับบัญชาข้างต้น  ดังนี้  (พร้อมระบุเหตุผล) 

         หมวด  1  ........................................................................................................................................ 
         หมวด  2  ........................................................................................................................................ 
         หมวด  3  ........................................................................................................................................ 
         สรุปความเห็นท่ัวไปและข้อสังเกตอื่น ๆ  ......................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 
 

 ลงช่ือ.................................................................ผู้ประเมิน 
 (...............................................................) 
 ปลัดเทศบาล.............................................................. 
 
 
 

/ความเห็นของนายก... 
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ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
   เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
   ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน  ดังนี้  (พร้อมระบุเหตุผล) 

         หมวด  1  ........................................................................................................................................ 
         หมวด  2  ........................................................................................................................................ 
         หมวด  3  ........................................................................................................................................ 
         สรุปความเห็นท่ัวไปและข้อสังเกตอื่น ๆ  ......................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 
 
 ลงช่ือ...........................................................ผู้ประเมิน 
 (........................................................) 
 นายกเทศมนตรีต าบล................................................. 
 
 
ค าช้ีแจง 
1. ผู้ประเมิน  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้รับการประเมิน  กล่าวคือ 
 1.1  ผู้ประเมิน  ได้แก่  หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้ากอง ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
 1.2  ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป  ได้แก่  ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล  และนายกเทศมนตรี 
2. องค์ประกอบท่ีใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น  3  หมวด  แต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบย่อย   
  ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะก าหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 
3. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนนส าหรับ 
 องค์ประกอบนั้น ๆ ในช่องคะแนนท่ีได้รับ  ท้ังนี้  การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจ านวนเต็ม 
4. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนท่ีได้รับท้ังหมดในช่องรวมของแบบประเมิน แล้วลงนาม 
 ผู้ประเมิน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามล าดับให้ความเห็น 
5. ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมนิบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 
 
 
 
 
 
 


