
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบุสูง 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไป  

ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
…………………………………………………….. 

  ด้วยเทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน
สายงานพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จ านวน  
2 ต าแหน่ง ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565        
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้  
  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
  1.1 ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ           จ านวน ๑ อัตรา 
        เลขที่ต าแหน่ง 55-2-01-3101-001 สังกัดส านักปลัดเทศบาล     
  1.2 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          จ านวน 1 อัตรา 
        เลขที่ต าแหน่ง 55-2-01-3103-001 สังกัดส านักปลัดเทศบาล    

  2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก  
  ผู้มีสิทธิสมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันรับสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้  
   2.1 ผู้มีสิทธิสมัครต้องเป็นพนักงานเทศบาล 
         2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ สาย
งานเริ่มต้นจากระดับ 2 และต าแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  
         2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 หรือสายงานประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ (ขั้น 15,060 บาท)  
   2.4 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ที่ ก.ท.
ก าหนดภายในวันที่ปิดรับสมัคร (เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2) 

  3. ข้อห้ามส าหรับพระภิกษุและสามเณร 
  พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างการลาอุปสมบทไม่มีสิทธิสมัครสอบ และเข้าสอบตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๔  
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  4. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่ 
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบุสูง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึง 
วันที่ 7 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข    
0 4582 6290 หรือทางเว็บไซต์ www.busung.go.th และ www.ssklocaladmin.go.th   

  5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อม
หลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้  
  (๑) ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวม   
แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร โดยเขียนชื่อ - สกุล 
หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข 3)  
  (2) หนังสือยินยอมและรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก 
จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารหมายเลข 4)  
  (3) แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (เอกสารหมายเลข 5)  
  (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จ านวน ๑ ฉบับ  
  (๕) ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครสอบคัดเลือก จ านวน ๑ ชุด  
  (6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ  
  (7) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร จ านวน 1 ฉบับ                                                                                                               

 (8) ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)       
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนดในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่จะสมัครสอบคัดเลือก อย่างละ ๑ ชุด ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีควบคู่กับส าเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย  ส าหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย  จ านวน ๑ ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

(9) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯลฯ อย่างละ 1 ฉบับ  
  ส าหรับการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
รับสมัครในวันสมัครสอบคัดเลือก และจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด           
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิ
ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้  

  6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน ๒๐๐ บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
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  7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
   7.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการ
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในการใช้ภาษา การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล การทดสอบความรู้
พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการบริหาร  โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (เอกสาร
หมายเลข 6) 
   7.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่สมัครสอบ
คัดเลือกโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (เอกสารหมายเลข 6) 
   7.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการ
ประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต และตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด  ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ   
ไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏ       
ของผู้เข้าสอบ 
  8. เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)
ในแต่ละภาคที่สอบคัดเลือกตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

  9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  เทศบาลต าบลบุสูง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ
คัดเลือก และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยปิดประกาศไว้         
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบุสูง (หน้าอาคาร 1) หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์หมายเลข       
๐ 4582 6290 หรือทางเว็บไซต์ www.busung.go.th 

  10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก  
  เทศบาลต าบลบุสูง จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยปิด
ประกาศไว้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบุสูง (หน้าอาคาร 1) หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐ 4582 6290  หรือทางเว็บไซต์ www.busung.go.th โดยจัดท าบัญชีจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
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  ๑1. กรณีทีมี่การทุจริต  
  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม   
ในการสอบคัดเลือกให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้นายกเทศมนตรีต าบลบุสูงทราบ เพ่ือพิจารณาว่า
จะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อ
ไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากเทศบาลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้
ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต     
ไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกอีกต่อไป  

  12. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  
  เทศบาลต าบลบุสูง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน ๒ เท่า ของอัตราว่าง
ตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ล าดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และ
เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้วบัญชีส ารองให้ยกเลิก  

  ๑3. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้  
  เทศบาลต าบลบุสูง จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ หลังจาก
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษแล้ว เท่านั้น  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

 
         (นายรักชาติ ฤทธิ์เดช)  
                นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (เอกสารหมายเลข 1) 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบุสูง  
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

ต าแหน่งที่จะคัดเลือก คุณสมบัติ 
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป 
ระดับปฏิบัติกำร  

๑.  พนักงำนเทศบำลต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน หรือ ระดับ
ช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส 
๒.  มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2.1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุก
สาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
2.2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทาง
หรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารงานธุรกิจ สังคมศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 
ก.อบต. รับรอง 
 2.3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารงานธุรกิ จ 
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ.
, ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง   
๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้น ๑๕,๐๖๐.- บำท  
๔.  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ ๑ หรือ
สำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ ๒ และต ำแหน่งประเภททั่วไป  โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ต าแหน่งประเภท    วิชำกำร  
ชื่อสายงาน     เลขำนุกำรและจัดกำรงำนทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักจดักำรงำนทั่วไป  
ระดับต าแหน่ง     ระดับปฏิบัติกำร  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ในกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ภำยใต้กำรก ำกับ
แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

  1.1 ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน และปฏิบัติงำน เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
ส ำนักงำน ในด้ำนต่ำงๆ เช่น งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงำนบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำน
บริหำรแผน ปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำนจัดระบบงำน งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนธุรกำร 
สำรบรรณ และงำนสัญญำต่ำงๆ เป็นต้น 

1.2 จัดเก็บ และรักษำข้อมูลสถิติ เอกสำร หลักฐำน หนังสือรำชกำร ระเบียบ และค ำสั่งต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร 

1.3 ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำร เช่น กำรกลั่นกรองเรื่อง กำรจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับ
กำรประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำร 

1.4 จัดเตรียมกำรประชุม บันทึกและรวบรวมรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอื่นๆเพ่ือให้
กำรบริหำรกำรประชุมมีสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

1.5 ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเดินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ี
ก ำหนด 

1.6 ประสำนและจัดงำนรัฐพิธีหรืองำนรำชพิธี เพ่ือให้งำนด ำเนินกำรไปอย่ำงมีประสิทธภิำพสูงสุด 
1.7 ช่วยติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บริหำรของ

หน่วยงำน เพ่ือรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป 
2. ด้านการวางแผน  

  วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำน หรือ
โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด  
  3. ด้านการประสานงาน  
  3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือเกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
  3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย   

 



- 3 - 
4. ด้านการบริการ  
ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่

หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจในงำนที่
รับผิดชอบ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
    1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง 
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ
วางแผน การบริหาร การบริหารงานธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
   3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการ
วางแผน การบริหาร การบริหารงานธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน ประกอบด้วย  
 1.1 ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1  
 1.2 ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1  
 1.3 ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของ  
           พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว       ระดับ 1  
 1.4 ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้       ระดับ 1  
 1.5 ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร       ระดับ 1  
 1.6 ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ      ระดับ 1  
 1.7 ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล      ระดับ 2  
 1.8 ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร       ระดับ 2  
2. ทักษะที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน ประกอบด้วย  
 2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล        ระดับ 1  
 2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์        ระดับ 1  
 2.3 ทักษะกำรประสำนงำน        ระดับ 1  
 2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร        ระดับ 1  
 2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้     ระดับ 1  
 2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน      ระดับ 1  
 2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร       ระดับ 1  
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3. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง ประกอบด้วย  
 3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
  3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์        ระดับ 2  
  3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 1  
  3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน      ระดับ 1  
  3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ       ระดับ 1  
  3.1.5 กำรท ำงำนเป็นทีม       ระดับ 1  
 3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
  3.2.1 กำรแก้ไขปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก     ระดับ 1  
  3.2.2 กำรคิดวิเครำะห์        ระดับ 1  
  3.2.3 กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในสำยอำชีพ    ระดับ 1  
  3.2.4 ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน    ระดับ 1  
 
*(ก.ท.ก าหนดเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข ๒) 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบุสูง  
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

ต าแหน่งที่จะคัดเลือก คุณสมบัติ 
ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผนปฏิบัติกำร  

๑.  พนักงำนเทศบำลต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน หรือ ระดับ
ช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส 
๒.  มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2.1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์  การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ 
รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
2.2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทาง สังคมวิทยา การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
2.3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทาง สังคมวิทยา การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
สถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.
, ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้น ๑๕,๐๖๐.- บำท  
๔.  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ ๑ หรือ
สำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ ๒ และต ำแหน่งประเภททั่วไป  โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท    วิชำกำร  
ชื่อสายงาน     วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
ระดับต าแหน่ง     ระดับปฏิบัติกำร  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ในกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ภำยใต้กำรก ำกับ
แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

  1.1 รวบรวม วิเครำะห์ และประมวลนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง กรม และสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจกำรเมือง และสังคม เพื่อน ำมำสรุปเสนอประกอบกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำร 

1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษำวิเครำะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภำรกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เพ่ือวำงแผนก ำหนดแผนกำร
ปฏิบัติงำนหรือโครงกำรให้สำมำรถบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

1.3 วิเครำะห์นโยบำยขององค์กรกำรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบำย แผนงำน และ
โครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
แผนพัฒนำ 3 ปี แผนกำรปฏิบัติงำน แผนงำน โครงกำร หรือ กิจกรรมได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

1.4 ส ำรวจ รวบรวม และประมวลข้อมูลกำรด ำเนินงำนและประเด็นปัญหำทำงเศรษฐกิจ 
กำรเมือง และสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำแผนงำน หรือก ำหนดยุทธศำสตร์ 

1.5 ศึกษำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์และนโยบำยของ รัฐบำล และส่วน
รำชกำรต่ำงๆ เพ่ือประกอบกำรเสนอแนะแนวทำงกำรประสำนผลักดันยุทธศำสตร์และนโยบำย ตลอดจนกำร
ติดตำมประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน 

1.6 ประสำนและรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นต่ำงๆ เพ่ือประกอบกรจัดท ำกระบวนงำนของกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเครำะห์ระดับควำมส ำเร็จ ของกำรด ำเนินงำน
จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)   

1.7 ประสำนและรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยต่ำงๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือน ำไปจัดท ำแผน ที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.8 ศึกษำ ส ำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเครำะห์ วิจัยและจัดท ำเอกสำรรำยงำน
ต่ำงๆทำงด้ำนจรำจร และด้ำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับกำรจรำจร เพื่อน ำมำประกกอบในกำรวำงแผนและ
ด ำเนินกำรแก้ไข หรือปรับปรุงจรำจร  

 
 
 



- 3 - 
 

1.9 ช่วยด ำเนินกำรส ำรวจ ค ำนวณโครงสร้ำง และประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงซ่อมแซมรื้อย้ำย 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในระบบขนส่งสำธำรณะทำงบก รวมทั้งประมำณกำรผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำร
ก่อสร้ำงนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับ และจัดหำแนวทำงในกำรบรรเทำปัญหำที่อำจเกิดข้ึน 

1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญำของผู้รับเหมำเอกชนในกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุงรื้อถอน
สิ่งก่อสร้ำงทำงด้ำนกำรจรำจร ทั้งทำงบกและทำงน้ ำ เพ่ือให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

1.11 ช่วยพัฒนำระบบจรำจร ร่วมศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทำงจรำจร เพ่ือน ำไปใช้เป็น
ข้อมูลในกำรจัดระเบียบจรำจร 

1.12 ประสำนงำน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำจำก
สภำวะภำยนอก จำกนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ ๓ ปีและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเหมำะสมและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่ 

๒. ด้านการวางแผน 
2.1 วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ

โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
2.2 วำงแผนและร่วมด ำเนินกำรในคณะกรรมกำรในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ม จังหวัดใน

โครงกำรของหน่วยงำนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์  
2.๓ วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
๓. ด้านการประสานงาน 
๓.๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด

ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนด 
๓.๒ ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๔. ด้านการบริการ 
๔.๑ รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร 
๔.๒ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ และชี้แจงเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนค้นคว้ำวิจัย

ด้ำนกำรจรำจร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำวิจัยและให้บริกำรข้อมูลกับประชำชน หน่วยงำนหรือส่วน
รำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
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  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง สังคม
วิทยา การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
  3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง 

สังคมวิทยา การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.
, ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน ประกอบด้วย  
 1.1 ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1  
 1.2 ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1  
 1.3 ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของ  
           พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว       ระดับ 1  
 1.4 ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้       ระดับ 1  
 1.5 ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร       ระดับ 1  
 1.6 ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ      ระดับ 1  
 1.7 ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์   ระดับ 2  
 1.8 ควำมรู้เรื่องกำรติกตำมประเมินผล       ระดับ 2  
2. ทักษะที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน ประกอบด้วย  
 2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล        ระดับ 1  
 2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์        ระดับ 1  
 2.3 ทักษะกำรประสำนงำน        ระดับ 1  
 2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร        ระดับ 1  
 2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้     ระดับ 1  
 2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน      ระดับ 1  
 2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร       ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง ประกอบด้วย  
 3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
  3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์        ระดับ 2  
  3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 1  
  3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน      ระดับ 1  
  3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ       ระดับ 1  
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  3.1.5 กำรท ำงำนเป็นทีม       ระดับ 1  
  3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
  3.2.1 กำรแก้ไขปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก     ระดับ 1  
  3.2.2 กำรคิดวิเครำะห์        ระดับ 1  
  3.2.3 กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในสำยอำชีพ    ระดับ 1  
  3.2.4 ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน    ระดับ 1  

 
*(ก.ท.ก าหนดเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 



 
รูปถ่ายขนาด  

๑ นิ้ว 

                                                                                             เอกสารหมายเลข 3 
 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร    

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ต าแหน่ง..........................................................  
เทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑.  ชื่อ     สกุล      

๒.  เพศ    ชาย    หญิง 

๓.  วัน เดือน ปีเกิด  อายุปัจจุบัน  ปี  วันเกษียณอายุราชการ    

๔.  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง              ระดับ               
 เงินเดือน    บาท  สังกัดงาน   ฝ่าย               
 ส านัก/กอง   เทศบาล.    อ าเภอ    

จังหวัด    โทรศัพท ์   โทรสาร     
e-mail             

๕.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขท่ี  ซอย/ตรอก  ถนน   
 แขวง/ต าบล   เขต/อ าเภอ   จังหวัด     
 รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์   โทรสาร     

e-mail             

๖.  สถานภาพครอบครัว 
  โสด    สมรส   อ่ืนๆ 
 ชื่อคู่สมรส   สกุล    อาชีพ     
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา จ านวน  คน (ชาย คน หญิง คน) 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 
     ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
    เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 
 
 
 
 

/9.วุฒิการศึกษา... 
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8. วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ) 
วุฒิการศึกษา 

     ระดับการศึกษา                 สาขา          สถาบัน  ประเทศ  ปีท่ีส าเร็จ       
 การศึกษา 

 การไดร้ับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอ่ืนๆ 
ที่ส าคัญ 

     

9.  ประวัติการรับราชการ 
       รับราชการเมื่อวันที่            ต าแหน่ง                 ระดับ          เงินเดือน                  บาท 
       ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม  ปี  เดือน 
 

การด ารงต าแหน่งในสายงานต่างๆ 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
๑    
๒    

ฯลฯ    

๑0.  การฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     

11.  ดูงาน (ที่ส าคัญฯ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    
    
    

๑2.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
    
    
    

/14. ความสามารถ... 
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๑3.  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
 ภาษาอังกฤษ         
 คอมพิวเตอร์         
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)         

๑4.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
           
           

๑5.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืนๆ ที่ได้รับการยกย่อง 
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยก

ย่อง 
ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    

๑6.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 
           
           

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุก
ประการ หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าปิดปังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ให้ถือว่าข้าพเจ้าไมม่ีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

      ลายมือชื่อผู้สมัคร      
        (     ) 
                      วันที่                           
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
- ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
การสมัครแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก 
                     .  
                      .   
 
(ลงชื่อ)                      .   
(                     )  

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

- ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จ านวน       บาท   
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่   
เลขที่     
ลงวันที่     
 
 
(ลงชื่อ)                      .   
(                     ) 

ผู้รับเงิน 

- ไดต้รวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
แล้ว 
 (   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
 (   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก 
                         .   
                         .   
 
(ลงชื่อ)                          .   
(                         ) 

เลขานุการ 
คณะกรรมการสอบคัดเลือก 
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หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรี 
 

เขียนที่                                    

วันที่           เดือน          พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                        ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี                         
อ าเภอ         จังหวัด              อนุญาตให้                                           
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญต าแหน่ง                      ระดบั               
ส านัก/กอง      เทศบาล.            อ าเภอ                        
จังหวัด                     สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน จังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภททั่วไปให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565  และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 

          (ลงชื่อ)      
        (                                    ) 
                     ต าแหน่ง................................................................ 
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แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในต าแหน่งประเภทท่ัวไป เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ต าแหน่ง..............................................................  
เทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนที ่๑   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

๑. ชื่อและนามสกุลผู้ขอรับการประเมิน                             

๒. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่              เดือน              พ.ศ.               ต าแหน่ง                        

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน                        ระดับ                   อัตราเงินเดือน                     
 ต าแหน่งเลขท่ี                                 แผนก/ฝ่าย/งาน                                    
 กอง/ส่วน/ส านัก            เทศบาล                                
 อ าเภอ                จังหวัด                   

๔. วุฒิการศึกษา                สาขา                               ระดับการศึกษา                         
 สถานศึกษา                      จบการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.       

๕. ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย (ถ้ามี)   -       
               
               
               
               
               

๖. ผู้รับการประเมินรับรองข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
 
       (ลงชื่อ)     ผู้รับการประเมิน 
               (                                   ) 
       ต าแหน่ง                     
       วันที่            เดือน     พ.ศ.         
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ตอนที่ ๒  การประเมินบุคคล   

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ 

๑. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น  
- เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านส าเร็จและความผิดพลาด 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้น เช่นงานใดที่ส าเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ 
หรืองานที่พบว่าที่ปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิด
ปัญหาเช่นนั้นซ้ าๆ อีก 

๒๐  

๒. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีการด าเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
- แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้ 
- แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชางานของตน 
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่ 
  ตลอดเวลา 
- สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 

๒๐  

๓. แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น  
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใดๆ 
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- ให้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกตนเอง) 

๑๕  

๔. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น  
- รักษาวินัย 
- ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมอื่น 
- ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 

๑๕  

๕. ความสามารถในการสื่อสารความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือร่วมงาน ผู้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี   
โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่าง 
ถูกต้องเหมาะสม 

๑๕  

๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาพฤติกรรม เช่น 
- ติดตาม ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ 
- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
- น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

15  

รวม 100  



 

- ๓ - 

ความเห็นของหัวหน้าส านัก / กอง / ส่วน 

(    )  ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
(    )  ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐) (เหตุผล)       
             
              

 

                                                                   (ลงชื่อ)     ผู้ประเมิน 
                                                                            (                                      ) 
                    ต าแหน่ง                                        
                    วันที ่          เดือน                พ.ศ.        
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ 

(    )  สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้   เนื่องจากผ่านการประเมิน 
(    )  ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
 

                                                                   (ลงชื่อ)      
                                                                           (                              ) 
                    ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล               
                    วันที ่           เดือน                พ.ศ.      
 
 
ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 

(    )   ควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้  
(    )  ไม่ควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ ( ระบุเหตุผล)       
              
 
 

                                                                   (ลงชื่อ)      
                                                                           (                               ) 
                    ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี                                    ง 
                    วันที ่       เดือน                      พ.ศ.               
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รายละเอียดเนื้อหาวิชาแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบุสูง  
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 
------------------------------------ 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ที ่ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕58  
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕42 
7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
8 ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
9 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   

10 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม   

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
ที ่ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2434 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕42 
๔ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
5 ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
6 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ 

การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน 
7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี 
8 ความรู้ทีเ่กี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 2 - 

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ที ่ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕58  
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕42 
7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
8 ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
9 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   

10 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม   

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
ที ่ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2434 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน 

แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ.2562) 
4 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563) 
5 ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6 ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ 

7 
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม  
และสถานการณ์เศรษกิจ การเมือง และสังคม 

8 ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
9 ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัต”ิ ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

 


