
รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

                                   
เลขประจ าตัวสอบ............ 

 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในประเภทท่ัวไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ  

 ของเทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา  อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

ต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 

1. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 

2.  วัน เดือน ปีเกิด................................อายุปัจจุบัน...............ปี วันเกษียณอายุราชการ.......................... 

3.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..............................................................................ระดับ..................................... 
 เงินเดือน.......................................................บาท  งาน..........................................................................  
 กอง/ฝ่าย.......................................................ส่วน/ส านัก.................................................... .................... 
 เทศบาล.........................................................อ าเภอ.....................................จงัหวดั............................... 
 โทรศัพท์........................................................โทรสาร................................... E-mail…………………………. 

4.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก.......................................................................................... ............ 
 บ้านเลขท่ี....................................ซอย/ตรอกถนน................................ ...................................................  
 แขวง/ต าบล...............................เขต/อ าเภอ..................................จังหวัด................................... ........... 
 รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์......................................โทรสาร............................................  
 E-mail………………………………………………………………………………… 

5.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด     สมรส    อ่ืน ๆ 
 ชื่อคู่สมรส...........................................สกุล.................................. .....................อาชีพ............................. 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
   ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จ านวน ..................คน (ชาย...........คน  หญิง.........คน) 

6.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่านี้
หรือไม่ 

ความดัน
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       

 

7.วุฒิการศึกษา... 

 



 

7.  วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ระบุวุฒิท่ีได้รับทุกวุฒิ) 
 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      
การศึกษา 
ระดับอ่ืน ๆ  
ที่ส าคัญ 

     

8.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ................................................ต าแหน่ง...................................ระดับ.... ............. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม.......................................ปี................................เดือน....................... ....วัน 
 

การด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

  
9.  การฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญฯ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     

 

/10. ดูงาน... 
 

 

 

 



 

 

10.  ดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    

11.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
  

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

    
    
    
 

12.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
  ภาษาอังกฤษ........................................................................... ............................................................ 
  คอมพิวเตอร์.................................................................................................................. ...................... 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................  

13.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

14.  ประวัติผลงาน  วิชาการหรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่อง 
 

วันที่ 
รางวัล/เกียรติคุณ 
ที่ได้รับการยกย่อง 

ผลงาน 
สถานที่/ ผู้มอบ

เกียรติคุณ 
    
    
    
    

15.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ ................ 
 ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... .. 

/16. ได้แนบ... 



 

16.  ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมใบสมัคร 
 

   ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล     จ านวน................ชุด 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน................ฉบับ 
   ส าเนาปริญญาบัตร  หรือส าเนาระเบียนผลการเรียน   จ านวน................ฉบับ 
   รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว      จ านวน................รูป 
   หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา  อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก จ านวน................ฉบับ 
   แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  จ านวน................ชุด 
   ใบรับรองแพทย์       จ านวน................ฉบับ 
   ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ คือ...............................................................  จ านวน................ฉบับ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่า 
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

 
ลงลายมือชื่อ....................................................ผู้สมัครสอบคัดเลือก 

   (......................................................) 
ต าแหน่ง......................................... .................... 
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. ................. 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับสมัครสอบคัดเลือก 
 
 

(     )  หลักฐานครบถ้วน 
(     )  หลักฐานไม่ครบถ้วนคือ.............................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
 
(ลงชื่อ)......................................เจา้หน้าท่ีรบัสมัคร 
        (.....................................) 
วันที่................เดือน........................พ.ศ. ...............  

 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน  200.- บาท 
ไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...........เลขที่........... 
วันที่...................เดือน.......................พ.ศ. .............. 
 
 
(ลงชื่อ).................................................ผู้รับเงิน  
        (................................................)  
วันที่................เดือน............................พ.ศ. ............ 

 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
(     )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(     )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจาก........................................................................................ ............ 
 
 
    (ลงชื่อ)................................... ...........เจา้หน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบตั ิ
            (..............................................) 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

 
 

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการสอบคัดเลือก 

เพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทท่ัวไป  
ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ 

 

       เขียนที่ เทศบาล............................................. 

          วันที่.............เดือน  ....................  พ.ศ. 2562 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................... ..................ต าแหน่ง............ .....................
อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………… ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่ง................................................................ .... ระดับ......................... ขั้นเงินเดือน ........................บาท
สังกัด.............................................อ าเภอ.........................................จังหวัด......................................................  
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศเทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก
เพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งในสาย
งานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ในต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ  และยินยอม
ให้โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 

   (ลงชื่อ)......................................................... 
   (........................................................) 

                          ต าแหน่ง....................................................... 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้อนุญาตจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งแทนได้เท่านั้น กรณีพนักงานเทศบาล ได้แก่ นายกเทศมนตรีที่ผู้สมัคร
สังกัดอยู่  เว้นแต่กรณีไม่มีนายกฯ ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ 

2. ในกรณีหนังสือรับรองไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครสอบ ไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองพร้อมกับใบสมัครจะไม่มี
สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้น 

จากประเภทท่ัวไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ 

เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

1. ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน.................................................... ..................................................................... 

2. วุฒิการศึกษา.........................................สาขาวิชา..................................................ระดับการศึก ษา............................ 
    สถานศึกษา..........................................................................................จบการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. ............................. ... 

3. เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันที่...........เดือน........................พ.ศ. .........................................  

4. ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงานหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว  
    ไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร) 
    4.1………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ปี....................เดือน  
    4.2………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ปี....................เดือน  
    4.3………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ปี....................เดือน  

5. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................................................................ระดับ.............ข้ัน...................................บาท 
    กอง....................................................เมื่อวันที่................เดือน.......................พ.ศ. .......... ................ 

6. ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย (ถ้ามี) 
    ................................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................ ....................... 

7. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
 

                            (ลงชือ่).....................................................ผู้รับการประเมิน 
      (....................................................) 

                                                                 ต าแหน่ง..........................................................  
                                                                 วันที่..........เดือน.................... พ.ศ. ................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่ 2 การประเมินบุคคล ระดับการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งสายงานใหม่ 
1. ความประพฤต ิพิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
     - การรักษาวินัย 
    - ประวัติส่วนตัว ความประพฤติส่วนตัว 
    - ประวัติการท างาน และพฤติกรรมอื่น 
    - การปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของทางราชการ 
    - การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของราชการ 

 
10 

 

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
   - ความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่เก่ียวข้องอย่างมี  
     ประสิทธิภาพ 
   - ไม่ละเลยต่องาน ยอมรับผลของตนเองด้านความส าเร็จและความส าเร็จและ  
     ความผิดพลาดไม่ปัดความรับผิดชอบ 
   - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
   - ตั้งใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี 
   - จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน 

10  

3. ความอุตสาหะพิจารณา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
   - มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าที่การงาน 
   - กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
   - มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เฉื่อยชา 
   - ไม่ย่อท้อ สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ  
   - ตั้งเป้าหมาให้งานส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพ 

10  

4. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
   - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
   - ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
   - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   - ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
   - เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

10  

5. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
  - ความรู้ความช านาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
  - สามารถปฏิบัติงานที่ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
  - งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
  - มีการพัฒนางานให้หน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
  - ประสบการณ์ในการท างาน 

10  

 



 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได้รับ 
6. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
     - ความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด 
    - ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการท างาน 
    - ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย 
    - มีความแม่นย าถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ 

10  

7. ความคิดริเริม่สร้างสรรค์  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ 
      มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุง 
    - ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
    - ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยากหรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

10  

8. ทัศนคติและแรงจูงใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่ 
    - แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน 
    - ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
    - แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือ 
      แผนงานที่รับผิดชอบ 

10  

9. ความเป็นผู้น า  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
   - ความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงาน 
     การให้ค าแนะน าและพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟังความ   
     คิดเห็นของผู้อื่น 
   - ความคิดลึกซ้ึงกว้างขวาง รอบคอบและยุติธรรม 

10  

10. บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
   - การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   - ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ 
   - ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม 

10  

รวม 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินบุคคล 

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(     )  ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
(     )  ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
         (ระบุเหตุผล).............................................................. ..................................... 
                        ………………………………………………………………………………………. 
                        ……………………………………………………………………………………….. 
 
สรุปผลการประเมิน 
(     )  สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน 
(     )  ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
 

                            (ลงชือ่).....................................................ผู้ประเมิน 
      (....................................................) 

                                                                 ต าแหน่ง..........................................................  
                                                                 วันที่..........เดือน.................... พ.ศ. ................  
 
หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

 


