
 
ประกาศเทศบาลต าบลป่าแดด 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

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

 ด้วยเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จะด าเนินการสอบคัดเลือก   
พนักงานเทศบาลเพ่ือเปลี่ยนสายงานจากต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ  

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่     
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่          
๓๐ ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเปลี่ยนสายงานจากต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

1. ชื่อต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
1.1 ต าแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ    จ านวน 1 อัตรา 
1.2 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 

 2. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 2.1 ต าแหน่งวิศวกรโยธา 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับ มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
  2.1.1  ด้านการปฏิบัติการ   
    2.1.1.1 ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ค านวณ ประมาณ
ราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใด
ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
    2.1.1.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เสนอปรับปรุงงาน และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีตรวจสอบ แบบแปลนโครงสร้าง สภาพการ
ใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
    2.1.1.3 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสร้าง
วิศวกรรมโยธาต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เป็นต้น เพ่ือให้ได้แผนผังโครงการ และโครงสร้างที่
ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 
    2.1.1.4 ค านวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดท าราคา
กลางเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 
/ 2.1.1.5 ศึกษา … 
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    2.1.1.5  ศึกษา ส ารวจ จัดท าเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรมโยธา รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธา เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนา
งานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    2.1.1.6 วิเคราะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อก าหนดตามสัญญา 
    2.1.1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ ก าหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ 
ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1.1.8 ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
    2.1.1.9 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความ
ปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
    2.1.1.10 ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฎิบัติ ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
    2.1.1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  2.1.2 ด้านการวางแผน   
    วางแผนการท างานที่ด้านวิศวกรรมโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วม
ด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านวิศวกรรมโยธาเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
  2.1.3  ด้านการประสานงาน  
    2.1.3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
    2.1.3.2 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น 
    2.1.3.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  2.1.4 ด้านการบริการ  
    2.1.4.1  ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 
    2.1.4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

/2.2 ต าแหน่งฯ 
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 2.2 ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน

การท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
  2.2.1  ด้านการปฏิบัติการ   
    2.2.1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและ
วิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การ
ส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการก าหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การ
ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว 
การส่งเสริมภาวะโภชนาการ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพ่ือช่วยใน
การเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 
    2.2.1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการวางแผนใน
การปฏิบัติงาน 
    2.2.1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
    2.2.1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุข
ศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
    2.2.1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝ้าระวัง รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานเพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
    2.2.1.6 ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น 
ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลาการทางด้านการบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา 
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพ่ือน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
    2.2.1.7  ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค 
ติดตามผู้ป่วย 
    2.2.1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ 
สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ   
    2.2.1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพ่ือความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาด
เช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็น
ต้น เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุร าคาญที่กระทบต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี 

/2.2.1.10 ชว่ยปฏิบัติฯ 
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    2.2.1.10 ช่วยปฎิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
    2.2.1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาลเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
    2.2.1.12 ช่วยด าเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้าน
สาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการก าหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    2.2.1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพ่ือให้
เกิดความพร้อมและความราบรื่นในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ 
    2.2.1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. 
สสอ. สอ. อสม. สปสช.เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ 
    2.2.1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย 
การเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือ
ประกอบการวางแผนการสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นของท้องที่ 
  2.2.2 ด้านการวางแผน 
    2.2.2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างาน
ของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
    2.2.2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการท างานในหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน 
  2.2.3 ด้านการประสานงาน 
    2.2.3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
    2.2.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    2.2.3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่
เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 
  2.2.4 ด้านการบริการ 
    2.2.4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะ
แก่การน าไปใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การ
บริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น 
    2.2.4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคล
ภายในหน่วยงานเพื่อเป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

/2.2.4.3 ให้บริการฯ 
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    2.2.4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสาร
สื่อเผยแพรใ่นรูปแบบต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข 
    2.2.4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.2.4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    2.2.4.6 อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค 
การสุขาภิบาล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียนเพ่ือให้
ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
 3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  3.1 ต าแหน่งวิศวกรโยธา 
  3.๑.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น  
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ  
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3.1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3.1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนดหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
   3.1.4 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสาย
งานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และต าแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  3.1.5 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น 15,060.- บาท 
 3.2 ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
  3.2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุข
ศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

/3.2.2 ได้รับปริญญาฯ 
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  3.2.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุข
ศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3.2.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุข
ศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

   4. การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก ฯ ก าหนดด้วยตนเอง ได้ที่ เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ณ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2561        
ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข               
0 5344 7071 ต่อ 26 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบตาม
ประกาศนี ้

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ก.) ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับ
สมัคร พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวัน
สมัคร (ส าเนาเอกสารทั้งหมดให้ใช้กระดาษ A 4 เท่านั้น) ดังต่อไปดังนี้ 
       5.๑  รูปถ่ายหน้าตรงชุดข้าราชการไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ–สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง    จ านวน ๓ รูป   
      5.๒  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่ต้นสังกัดอนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัคร      
คัดเลือก ฯ  (ภาคผนวก ข.)       จ านวน  1  ฉบับ 
 5.3  ส าเนาบัตรประจ าเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน  1  ฉบับ 
 5.4 ส าเนาบัตรประวัติของผู้สมัคร     จ านวน  1  ชุด 
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 5.5 ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก     จ านวน  1  ชุด 
 5.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   จ านวน  1  ฉบับ 
  5.7  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาคผนวก ค. )  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นได้ประเมินให้คะแนนแล้ว     จ านวน  ๑  ชุด 
  5.๘  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เป็นต้น 
จ านวนอย่างละ ๑  ฉบับ           
  ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ      
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด 

 6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคัดเลือกคนละ 2๐๐.- บาท  
(สองร้อยบาทถ้วน) โดยช าระในวันสมัคร ได้ที่ งานการเงินและบัญชี ณ ห้องคลัง (ชั้น 1) ส านักงานเทศบาล
ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 7.   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศปิดรายชื่อผู้มีคุณสมบัติมติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
เพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 5  มิถุนายน  2561 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอ
เมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่  
  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับ
การสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับ
การสอบคัดเลือก และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น  

 8. หลกัเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะด าเนินการสอบคัดเลือก ทั้ง 3 ภาค ดังนี้ 
  8.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
            ให้ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจทัว่ไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และ   งาน
อ่ืนเกี่ยวข้อง ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ดังนี้ 
   1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560    
   2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   3.  นโยบายรัฐบาล/ กระทรวงมหาดไทย/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   4.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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   5.  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ        
พ.ศ.2542 
   6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   7. หลักการบริหารและคุณธรรม จริยธรรม 
   8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
   9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
   10. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 
   11. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   12. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

  8.2  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม  
๑๐๐ คะแนน 
     ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะ
โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบอัตนัย) ดังนี้ 
   8.2.1 ต าแหน่งวิศวกรโยธา 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3) พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 

2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
7) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
8) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
9) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535 
10) ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
11) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 
12) ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน การจัดท าแผนงานควบคุม 

ตรวจสอบการปกครองบังคับบัญชา หลักการบริหารงานบุคคล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
13) มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง   
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8.2.2 ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน 
3) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 2535 
5) พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
6) ความรู้ทางด้านสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน 
7) การสุขศึกษา นโยบายการสุขศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2539 
8) การส่งเสริมสุขภาพ 
9) งานสุขาภิบาล 
10) งานควบคุมโรค 
11) มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง   
  8.3  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
                         ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสารและวิธีอ่ืนๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้าน
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
หรือดา้นอื่นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

 9. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  9.1  ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
     1)  แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 
     2)  ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมดินสอ ปากกาสีน้ าเงินหรือด า ยางลบและ    
น้ ายาลบค าผิดมาเพ่ือใช้ในการท าข้อสอบ 
     3)  ต้องน าบัตรประจ าเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจ าตัวสอบ ไปในวันสอบ
คัดเลือกเพ่ือแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบจะพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้าสอบก็ได ้
     4)  ไปถึงสถานที่สอบก่อนก าหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชา และจะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับค าสั่งหรือประกาศจากเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบให้เข้าสอบได้  ผู้สอบคัดเลือกที่ไปถึงห้องสอบ
หลังจากท่ีได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
     5)  ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกออกจากห้องสอบก่อน 45 นาที นับแต่ท าค าตอบ 
     6)  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่ก าหนด ผู้ใดนั่งสอบ
ผิดที่ในวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับวิชานั้น 
     7) ห้ามน าหนังสือ ต ารา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
     8) ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
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     9) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
     10) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
     11) ให้กรอกข้อความในกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน เขียนเลขประจ าตัวสอบ และ
ชื่อ – นามสกุล เฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
     12) เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบ ให้ตรวจดูให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หากสงสัยประการ
ใดให้สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบ 
     13) เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง 
     14) เมื่อหมดเวลาท าค าตอบในวิชาหนึ่งๆ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบผู้เข้าสอบ
จะต้องหยุดท าค าตอบทันที และต้องรอให้คระกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบเก็บกระดาษค าตอบและ
ข้อสอบคืนเสียก่อนจึงออกจากห้องสอบได้ 
     15)  ห้ามน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบที่เหลือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
     16) เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยัง
สอบอยู่ 
     17) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องสอบโดยเคร่งครัดผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการ
สอบคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจค าตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาได้ 
  9.2  การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
    ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
    ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีสอบนี้หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ  
ทุกวิชาได้ 

 ๑0.  การประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้และเกณฑ์การตัดสิน 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใน  วันที่ 27 มิถุนายน 
2561 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคในข้อ 9 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
และจะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
 
 
 

/11.กรณีการทุจริต 
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 ๑1.  กรณีการทุจริต   
         ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานให้ เทศบาลต าบลป่าแดดทราบ เพ่ือพิจารณาว่า 
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร หาก เทศบาลต าบลป่าแดด ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็
ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจะ
ไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกอีกต่อไป 

 ๑2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
         ๑2.๑  เทศบาลต าบลป่าแดด จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน ๒ เท่าของอัตรา
ว่าง ตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่  ๑ ภายใน ๓๐ วัน 
และเม่ือได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก 
  ๑2.๒  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือก คือ 
    (ก)  ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
    (ข)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
    (ค)  ผู้นั้นได้ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม  ก่อนการแต่งตั้ง 
    (ง)  ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
    (จ)  เมื่อ ก.ท.จังหวัดเชียงใหม่ มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 

 ๑3.  การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
         เทศบาลต าบลป่าแดด จะแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้  โดยผู้ที่อยู่
ล าดับต้นจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับต่อไป โดยผู้ผ่านการคัดสอบเลือกฯ จะได้รับการแต่งตั้งก็ต่อเมื่อ
ในรอบปีงบประมาณที่แล้วจนถึงวันแต่งตั้ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงที่สุดที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ และ 
เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จังหวัดเชียงใหม่) 
เรียบร้อยแล้ว 
          

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน     
 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕61 
                
 
 

( นายรุ่งปรีชา  ปั๋นแก้ว ) 
นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด 

 

   

 
 



      ภาคผนวก ก 
  

เลขประจ าตัวสอบ.................. 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่างสายงานในประเภทท่ัวไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ  

 ของเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก........................................ 

 

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       

 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

/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    
7    

  
9.  การฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญฯ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     

/10. ดูงาน... 
 

 

 
 



10.  ดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    

11.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
  

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

    
    
    
 

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

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

14.  ประวัติผลงาน วิชาการหรืออ่ืนๆ 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)......................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
        (.....................................) 
วันที่................เดือน........................พ.ศ. ............... 

 

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

 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
(     )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(     )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจาก....................................................................................................  
 
 
    (ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  
            (............................................. .) 
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หนังสือยินยอมให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการสอบคัดเลือก 

เพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทท่ัวไป  
ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ 

 

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

          วันที่.............เดือน  ....................  พ.ศ. 2561 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) .................................................................................... 
ต าแหน่ง..............................................................................สังกัด........... .............................................................. 
อ าเภอ.................................................................................จงัหวัด................................ ....................................... 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) .................................................... .................................. 
ต าแหน่ง..............................................................................สังกัด.................................. ....................................... 
อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ………………………………………………………………………………………….…... 
ต าแหน่ง..............................................................................สังกัด.................................. ....................................... 
อ าเภอ.................................................................................จงัหวัด................................ ....................................... 
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศเทศบาลต าบลป่าแดด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน
สายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น
จากสายงานประเภทวิชาการ ของเทศบาลต าบลป่าแดด ในต าแหน่ง ..................................... ระดับปฏิบัติการ 
และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ด 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 

 



ภาคผนวก ค 
 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้น 

จากประเภทท่ัวไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง.................................ระดับปฏิบัติการ 

เทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

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

2. วุฒิการศึกษา.........................................สาขาวิชา..................................................ระดับการศึกษา............................  
    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.............ขั้น........ ...........................บาท 
    กอง....................................................เม่ือวันท่ี................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. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ 
      มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุง 
    - ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
    - ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยากหรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

10  

8. ทัศนคติและแรงจูงใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที ่
    - 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           (ส าหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก) 
 
     บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน ทต.ป่าแดด 
     เลขประจ าตัวผู้สมัคร.............................................................  
     ต าแหน่ง............................................................................ 

     ชื่อ...............................................   นามสกุล……………………………… 
 
 
     (...............................................)                      ................................................... 
                 เจ้าหน้าที่ออกบัตร                                  ลายมือชื่อผู้สมัคร 

                                         (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 
                      บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน ทต.ป่าแดด 
                      เลขประจ าตัวผู้สมัคร..............................................................  
                      ต าแหน่ง................................................................... 

                      ชื่อ.........................................   นามสกุล……………..………………..… 
 
 
    ..................................................                       (.............................................)   
           ลายมือชื่อผู้สมัคร                                         เจ้าหน้าที่ออกบัตร                                                  

 
 
 
 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 

 ๑.๕ x ๒ นิ้ว 
 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 

 ๑.๕ x ๒ นิ้ว 
 

 



 


