
 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึน้ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรบัสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
----------------------------------------------- 

         ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตง่ต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับสายงานบริหาร
ที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙๘ (๖)     
แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแกน่ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้ 

๑. ตําแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
๑.๑  สายงานนักบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๘  (นักบริหารงานทั่วไป ๘) 
 (๑) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗  (นักบริหารงานทั่วไป ๗) 
๑.๔ สายงานนักบริหารงานช่าง ประกอบด้วย 
 (๑) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับ ๗  (นักบริหารงานช่าง ๗) 

๒.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ     
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรูค้วามสามารถที่ต้องการ  เปน็ไปตาม

เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  
 

๓.  คุณสมบัติของผูส้มัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ 

     ๔. การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รบัสมัคร   
                        ๔.๑ การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก  จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดด้วยตนเอง  ต้ังแต่วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวนัที ่๘  พฤศจกิายน  ๒๕๕๖  
ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่   สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบ้านไผ่   ถนนเจนจบทิศ   ตําบล
ในเมือง  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๗-๒๗๖๒ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถว้นนับถึงวัน
สุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้  

๔.๒ ผู้สมัครคดัเลือก มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
คัดเลือกยื่นใบสมัครคัดเลือกไว้หลายตําแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อน
แล้วเพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น  

 

                     ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมคัร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อมด้วย

หลักฐานเอกสารที่ครบถ้วนถกูต้องซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวนั
สมัคร ดังต่อไปนี้ 
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๕.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่ว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว 

จํานวน  ๒ รูป  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน และใบรบัรองแพทย์ ซึง่ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน  ตามเอกสาร
หมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี ้

๕.๒  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า จํานวน ๑ ชุด 
๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง 

สําเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
๕.๔  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท. หรือ ก.ท. (เดิม) กําหนด  อย่างละ ๑ ชุด  
สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ใหใ้ช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี ควบคู่กับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สําหรับหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับทีแ่ปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๕.๔  หนังสือรับรองการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งบริหาร จาก
สํานักงาน ก.ท.เพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งบริหาร จํานวน ๑  ชุด(กรณีใช้ลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง) 

๕.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมคัรคัดเลอืกเพื่อแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายประกาศ 

๕.๗  แบบสรปุคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข ๕ ท้ายประกาศ 
๕.๘  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A ๔ และแบบแสดงผลงานด้าน

สมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต) ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ซึ่งจะต้อง
ดําเนินการจัดทําและรับรองในช่วงเวลาการรับสมัคร โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ ตามเอกสาร
หมายเลข ๖ ท้ายประกาศ จํานวน  ๘  ชุด 
         สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผู้้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรอื ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครเขา้รับการคัดเลือกและไม่มสีิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  
                     ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลอืก คนละ ๔๐๐ บาท 
 

                     ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือก 
                 ๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ
หมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบติั) วัน เวลา และสถานที่
ดําเนินการคัดเลือก  ณ สํานกังานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขต
จังหวัดขอนแก่นทราบ ในวนัที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และประกาศรายชื่อเพิ่มเติมในวนัที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖ 
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๗.๒  กรณีผู้สมัครคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถว้น หรือเห็นว่าคะแนนประวัติ 
การรับราชการ(คุณสมบัติ)ของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครคัดเลือกผู้นั้นมีสทิธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนใน
การสมัครเข้ารบัการคัดเลือก หรือทักท้วงขอให้แก้ไขคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเอง โดยทํา
หนังสือถึงนายกเทศมนตร ีพร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือที่จะทักท้วงคะแนน
ประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)  โดยย่ืนหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สํานักปลดัเทศบาล ในวันที่  ๒๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครคัดเลอืกไม่ประสงค์จะให้เพิ่ม
รายชื่อหรือคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) แต่ประการใด  
                      ทั้งนี้ หากคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามที่กําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการคัดเลือกหรือพิจารณา
ไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
                    เกณฑใ์นการคัดเลือกจะพิจารณาว่า  ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ   
ประสบการณ์และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งทีจ่ะเข้ารับการคัดเลือก  ประวัติการรับราชการ
ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคณุลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก  การจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนใ์น
การเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการ
บริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว  ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
       ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนา้ที ่ความประพฤติและคณุลกัษณะอื่น ๆ  
จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
   ๑) การจัดทําวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และผลงานในอดีตที่
ประสบความสําเร็จ ที่ได้จัดทําในรูปเอกสาร      จํานวน  ๑๕  คะแนน 
   ๒) การแสดงวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานใน
อดีตที่ประสบความสําเร็จ        จํานวน  ๑๕  คะแนน 

๓) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ในเรื่องเกี่ยวกับ 
     ๓.๑)  ความรอบรู้งานในหน้าที่    จํานวน  ๒๐  คะแนน 
     ๓.๒)  ความรอบรู้ในการบริหาร     จํานวน  ๑๐  คะแนน 

๓.๓)  การบริหารอย่างมืออาชีพ   จํานวน  ๑๐  คะแนน 
     ๓.๔)  การบริหารงานบุคคล      จํานวน  ๑๐  คะแนน 

๓.๕)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   จํานวน  ๑๐  คะแนน 
๓.๖)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นๆ จํานวน  ๑๐  คะแนน 

ข. ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
             ๑)  เงินเดือน                       จํานวน  ๒๐  คะแนน 
             ๒)  วุฒิการศึกษา                       จํานวน  ๒๐  คะแนน 
             ๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน จํานวน ๒๐ 
คะแนน  
                                ๔)  อายุราชการ                 จํานวน  ๒๐  คะแนน 
                                ๕)  ความผิดย้อนหลัง (วินัย) ๕ ปี       จํานวน  ๑๐  คะแนน 
                                ๖)  ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี               จํานวน  ๑๐  คะแนน 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ ท้ายประกาศ 



-๔- 
 

       ๙.  การประกาศวัน เวลา สถานทีค่ดัเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก 
                คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกบัตําแหน่ง ในวันที่
๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ สถานทีท่ี่คณะกรรมการคดัเลือกกําหนด โดยจะประกาศให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่
น้อยกว่า ๕ วันทําการ  
 

                ๑๐.  หลักเกณฑ์การตัดสนิ 
                           การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

                    ๑๑.  การขึ้นบญัชีและการยกเลิกบัญชีผูผ้่านการคดัเลือก 
              ๑๑.๑ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลอืกฯ จะดําเนินการคัดเลือกตามที่

กําหนด แล้วรวมคะแนนสัมภาษณ์ วิสัยทศัน์ ผลงานด้านสมรรถนะหลกัทางการบริหาร และคะแนนประวัติการรับ
ราชการ(คุณสมบัติ) แล้วจัดเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสงูสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด  และพิจารณาผู้ที่อยู่ในลําดับ
ที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน 
ให้จัดลําดับผู้ทีค่ะแนนเท่ากัน ดังนี้ 
 

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน

ตําแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
(ค) ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจาก

เงินเดือนมากกว่า 
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน  ให้พิจารณาผูใ้ดมีอายุมากกว่า 

๑๑.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรี โดยจัดทําบัญชี
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพื่อประกาศผล
การคัดเลือก พร้อมแจ้งไปยัง ก.ท.จ.ทุกจังหวัด และนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดขอนแก่น ทราบ  
                     ๑๑.๓  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก โดยเทศบาล
อื่นจะขอใช้บญัชีคัดเลือกนีไ้ม่ได้ 

๑๑.๔  ผู้ที่ได้ขึน้บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณใีดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รบัการคัดเลือก คือ 

 (ก) ผู้นั้นได้รับการแต่งต้ังในตําแหน่งที่คัดเลอืกได้ไปแล้ว 
(ข) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งต้ังในตําแหน่งที่คัดเลือกได้ 

 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ก่อนการแต่งต้ัง 
 (ง) ผู้นั้นมคีุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด หรอืเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
 (จ) เมื่อ ก.ท.จ.ขอนแก่น มมีติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น 
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เอกสารหมายเลข ๑ 

ตําแหน่ง หน้าที่ความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานที่ปฏบิัติ และความรู้ความสามารถที่ตอ้งการ 
***************** 

ชื่อตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นกับริหารงานทัว่ไป ๘) 
เลขที่ตําแหน่ง  ๐๗-๐๑๐๒-๐๐๖  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง
มากเป็นพิเศษ หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง  หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ    ความยาก    และ
คุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษเทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน
และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาํนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญ
พิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล 
งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจดัพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการ
ประชุมและรายงานอื่น  ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ   
แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีกําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจา้หน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในวิชาการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า

ด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏบิัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๕. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๗. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๘. มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๙. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) 
๑๐.มีความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  ๑๑.มีความเชี่ยวชาญงานในหน้าท่ี 
 
 
 



 
ตําแหน่ง หน้าที่ความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานที่ปฏบิัติ และความรู้ความสามารถที่ตอ้งการ 

***************** 
ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๗) 
เลขที่ตําแหน่ง  ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๙  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมาก  
เทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญ
พิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล 
งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจดัพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการ
ประชุมและรายงานอื่น  ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ 
แต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทําหน้าท่ีกําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจา้หน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในวิชาการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า

ด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏบิัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๕. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๗. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๘. มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๙. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) 
๑๐.มีความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 
 



 
ตําแหน่ง หน้าที่ความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานที่ปฏบิัติ และความรู้ความสามารถที่ตอ้งการ 

***************** 
ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง  (นักบริหารงานช่าง ๗) 
เลขที่ตําแหน่ง  ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมาก  
ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานช่าง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและ ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร 
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารงานออกแบบและก่อสร้างในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญใน
ระดับเดียวกันและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงานช่าง งานโยธา การวางโครงการสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณ
ราคา จัดพิมพ์รูปแบบ รายการต่าง ๆ ดําเนินการประกวดราคา ทําสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิก
จ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงาน
ออกแบบและก่อสร้างของเทศบาล เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบ
ก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น 
สะพาน ถนน ท่อระบายน้ํา ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจและทดลอง
วัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บํารุงรักษาเครือ่งจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของ
หน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา  งานจัดตกแต่งสถานที่  ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี 
งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยาม
สํานักงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหนา้ท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วม
ประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น  ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏบิัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๕.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๖.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๗.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๘.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๙.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 

  ๑๐. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงาน และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๒ 

บัญชีรายชื่อตาํแหน่งที่จะคดัเลือกและคณุสมบัติของผูมี้สิทธสิมัครเขา้รับการคัดเลอืก 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งทีสู่งขึน้                    

ลงวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
 

ตําแหน่ง คุณสมบัติ 
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๘
(นักบริหารงานทั่วไป ๘) 
 

๑. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
ระดับ ๗  (นักบริหารงานทั่วไป ๗) หรือผู้อํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
หรือ  
๒. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗  
(นักบริหารงานทั่วไป ๗ ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี(กําหนดเวลา ๔ ปี 
ให้ลดเป็น ๓ ปี สําหรับผู้ได้รบัปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้
ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์) 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทยีบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. 
หรือ ก.ท.รับรอง  
๓.  เงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้น ๑๙,๘๖๐ บาท 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ระดับ ๗ 
(นักบริหารงานทั่วไป  ๗) 

๑. ดํารงตําแหนง่หรอืเคยดํารงตําแหน่ง นักบรหิารงานทั่วไป ระดับ ๖ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  
๒. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ 
ก.ท. รับรอง 
๓.  เงินเดือนไมต่่ํากว่าขั้น  ๑๖,๑๙๐บาท 
 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ระดับ  ๗ 
(นักบริหารงานช่าง  ๗) 

๑.  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ ๖  
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  
วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ  
วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมก่อสร้าง 
สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟ้า เครื่องกล การจดัการงาน
ก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้น  ๑๖,๑๙๐ บาท 
 

 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๓ 

ลําดับที่สมคัร............................. 
ใบสมัครเขารบัการคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตาํแหนงในระดับท่ีสูงขึน้ 

สําหรับสายงานบริหารของเทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวดัขอนแกน 
ตําแหน่ง .................................... (..................................) 

………………………………………. 
 

๑.  ชื่อ  …………………………….…………..สกุล…………………………………………….. 
 

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 

๓.  วัน เดือน ปีเกิด………………………………อายุปัจจุบนั………….ปี  วันเกษียณอายุราชการ……………… 
 

๔.  ปัจจุบันดาํรงตําแหน่ง…………………….…………………………………………ระดับ……………………. 
 

 ประเภทตําแหน่ง    บริหารระดับสูง    บริหารระดับกลาง 
      วิชาชีพเฉพาะ    เชี่ยวชาญเฉพาะ        ทั่วไป 

เงินเดือน…………………………..…บาท  เงินประจําตําแหน่ง…………..………………..บาท 
งาน………………………………………….กอง/ฝ่าย………………………………………………… 
เทศบาล………………………………..อําเภอ……………....………จังหวัด…………………………. 
โทรศัพท…์…………………….  โทรสาร………………………… e-mail  …………………..……… 

 

๕.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขที่………………….ซอย/ตรอก………….………………….ถนน…………………………….… 
 แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………. 
 รหัสไปรษณีย์………………..โทรศัพท…์……………………………..โทรสาร……..……………… 
 e-mail…………………………………………….…………….. 
 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ช่ือคู่สมรส……………………..สกุล………………..………….อาชีพ………………..……………….. 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

  ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่านี้หรือไม ่
ความดัน 
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ นิ้ว 



 

-๒- 
๘.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่สําเร็จ
การศึกษา การได้รับทุน 

ปริญญาตร ี
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  
ที่สําคัญ 

     

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ……………….………….ตําแหน่ง…………………………….ระดับ………. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………….ปี………...เดือน 

การดํารงตําแหน่งในสายงานบริหาร 
ช่ือตําแหน่ง ประเภทตําแหน่ง ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง รวมเวลาดํารงตําแหน่ง

๑.    
๒.    
๓.    

ฯลฯ    
 

ประเภทตําแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสตูรสําคัญฯ) 

หลักสูตรที่อบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     
     

 

๑๑.  ดูงาน  (ที่สําคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    
    
    
    
    

 



-๓- 
 

๑๒.  การปฏบิัติงานพเิศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
    
    
    

 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอืน่ ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….……… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….…………… 
 

๑๔.  เหรยีญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รบั 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
๑๕.  ประวัติผลงานดา้นการบริหาร  วิชาการหรืออื่น  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 

๑๖.  คุณลักษณะส่วนบคุคลอื่น ๆ  ของผูส้มัครทีเ่หน็ว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
๑๗.  วิสัยทศัน์และผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  จํานวน……………ชุด  (ที่แนบทา้ย) 

(ให้จัดทําเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้า
ปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเปน็จริง หรือไม่มีคณุสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือ
ว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

   ลงลายมือชื่อผู้สมัคร……………………………………………….. 
                       (………………………………………..…….) 

    วันที่  เดือน  ปี  ………………………………….…………… 
เฉพาะเจา้หนา้ที ่

       ได้ตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสารการสมคัรแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.................. 
............................................................ 
  (...........................................) 
        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

       ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จํานวน……………….…….บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่
...................เลขที่............... 
ลงวันที่................................. 
 (..........................................) 
           ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนือ่งจาก
................................................................ 
................................................................ 
      (.............................................) 
   เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกฯ 



เอกสารหมายเลข ๔ 
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครคดัเลือกตําแหนง่สายงานผู้บริหาร  
 
 

เขียนที่…………………………………………………………………… 
วันที่……………………เดือน………………………………….พ.ศ. ……………………….. 

 ข้าพเจ้า……………………………………ตําแหน่งนายกเทศมนตรี   เทศบาล………...........……………… 
อําเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให…้.…………………………….. ..ซึง่เป็นพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง……...........………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับสายงานบริหารของเทศบาล………..................................……….. ใน
ตําแหน่ง…………………………….............และยินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้หากผ่านการ
คัดเลือก  

 
 

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

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๕ 

แบบสรปุคะแนนประวัติการรับราชการ(คณุสมบัติ) การสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้
ดํารงตําแหน่งในระดบัทีสู่งขึน้สาํหรับสายงานบริหาร ของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

 

สมัครคัดเลือกในตําแหน่ง………………………………………………………..……………………..ระดับ……………… 
ช่ือผู้สมัคร…………………………………...................................................อายุ…………………...ปี…………………….……..เดือน 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…………………………………………………………………………….…………………….ระดับ………………........... 
เทศบาล…………………….............................อําเภอ..................................
จังหวัด……………………………………………………… 

คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑. เงินเดือนปัจจบุัน ………………………………………………………..บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิการศกึษาสูงสุด
ท่ีได้รับซ่ึงเป็นคุณวุฒิท่ีตรงตาม
คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งท่ีสมัคร) 

 
วุฒิการศกึษา………………………………………………………………. 

 

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง   
   ๓.๑ ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งปัจจบุัน
ในสายงานระดบัปจัจุบัน  

วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต…่………………ถึงวันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

   ๓.๒ ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งในสาย
งานปจัจุบัน (นับตัง้แต่วันเริ่มตาํแหนง่ในสาย
งานผูบ้ริหาร) 

วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต…่………………ถึงวันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

๔. อายุราชการ   (ปี/เดือน/วัน) ตั้งแตว่ันท่ี….………………………ถึงวันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

๕. ความผดิย้อนหลัง ๕ ปี  
(ระบุการถกูลงโทษทางวินัย) 

ว่ากล่าวตักเตือน.............................ครั้ง ภาคทัณฑ…์………….…………….……ครั้ง  
ตัดเงินเดือน….……………………..……ครั้ง ลดขั้นเงินเดือน………..………..……..ครั้ง 

 

๖. การพจิารณาความดีความชอบ  
(ย้อนหลัง ๕ ปี) 

๑. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ……………..บาท ได้รับพจิารณารวม............……ขั้น 
๒. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  ……………..บาท ได้รับพจิารณารวม............……ขั้น 
๓. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ……………..บาท ได้รับพจิารณารวม............……ขั้น 
๔. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  ……………..บาท ได้รับพจิารณารวม............……ขั้น 
๕. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ……………..บาท ได้รับพจิารณารวม............……ขั้น 
๖. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  ……………..บาท ได้รับพจิารณารวม............……ขั้น 
๗. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ……………..บาท ได้รับพจิารณารวม............……ขั้น 
๘. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  ……………..บาท ได้รับพจิารณารวม............……ขั้น 
๙. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ……………..บาท ได้รับพจิารณารวม............……ขั้น 
๑๐. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖……………..บาท ได้รับพจิารณารวม............……ขั้น 
                                                                       รวมท้ังหมด………………ขั้น 

 

  รวมคะแนน  
หมายเหต ุ    ๑. ให้เจ้าของประวตัติรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑแ์ละใส่คะแนนในช่องที่กําหนด 

 ๒. ใหผู้้เข้ารบัการคัดเลือกกรอกแบบสรปุประวัตินี ้ส่งพร้อมใบสมัครและสําเนาบตัรประวัตพนักงานเทศบาล ซ่ึงตนเองได้
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว 

              ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 
 

                (ลงชื่อ)…………………………เจ้าของประวัติ 
                               (………………………………….) 
 
 

 

การตรวจสอบของเจ้าหนา้ที ่
(   ) คุณสมบัติครบถ้วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง 
(   )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจาก……….………………………………………… 

              ………………………………………………………………………………………. 
        
                    (ลงชื่อ)……….………………………..ผู้ตรวจสอบ 
                          (…………….………………….) 
                     เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 



เอกสารหมายเลข ๖ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  

  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบ
และรูปแบบในการเขียน ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ 
(๑) ให้นําเสนอในรปูของงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่จะดาํเนนิการ และกําหนดตัวชี้วัด 

ความสําเร็จไว้ด้วย โดยการเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ ผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด ความคาดหวัง 
เป้าหมายหรือความต้ังใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เช่น การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมศีักยภาพในการ
จัดการบริหารสาธารณะและการรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
ตลอดจนอาจอ้างอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต่าง ๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม
และสามารถนาํไปปฏิบัติได้ และมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ มีความสอดคลอ้งกันในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได้ 

(๒) บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 
๒. รูปแบบการเขยีนข้อความ 

การเขียนข้อความเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ให้ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ดังนี้ 

(๑) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่กําหนดตามข้อ ๑  
(๒) มีลักษณะที่เปน็รูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
(๓) ใช้หลักการบรหิารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจยกตัวอย่าง

มาประกอบพอสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีย่ิงขึ้น 
(๔) มีความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ โดยจัดพิมพ์

และจัดทําเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย จํานวน ๘ ชุด  
๓. รูปแบบการนาํเสนอ 

(๑) ปกหน้า 
(๒) สารบัญ 
(๓) ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน ์
(๔) ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
(๕) บทสรุป 
(๖) เอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ปก) 
แบบแสดงวสิัยทัศน์ และแบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

ประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตง่ตั้งพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่และระดบัที่สูงขึ้น 
สําหรับสายงานบริหารของเทศบาล 

 
 
 
 

ตําแหน่ง………………………………(……………………………) 
เทศบาล………………………………………………. 
อําเภอ…………………………………………….. 

จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 

เสนอโดย 
ชื่อ………………………………………………………………….. 

ตําแหน่ง………………………………(……………………………) 
เทศบาล……………………………………………………. 
อําเภอ………………………………………………….. 

จังหวัด………………………………………….. 
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เอกสารหมายเลข ๗ 

เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
******************** 

  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานเทศบาล
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในแต่ละตําแหน่งตามข้อ ๙๘ (๓) แห่ง
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล  มีดังต่อไปนี้ 
   เกณฑ์ในการคัดเลือก        

เกณฑ์ในการคดัเลือกจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มคีวามรู้ ความสามารถ  ทักษะ 
ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ
ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคณุลักษณะต่าง ๆ  โดยให้ผู้เขา้รับการคัดเลือกจัดทําและนาํเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารง
ตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับ
การคัดเลือกมาแล้ว (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับต้ังแต่ดํารงตําแหน่งบริหาร)  ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้
       ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนา้ที่ ความประพฤติและคุณลักษณะ
อื่น ๆ  จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
   ๑)  วิสัยทัศนใ์นการปฏิบัติงานในตําแหน่งทีข่อรับการคัดเลือก จํานวน ๒๐ คะแนน 
         วิสัยทัศนใ์นการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  ผู้เขา้รับการคัดเลือก             
จะต้องจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอข้อมูล
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

• ข้อมูลส่วนบุคคล 
• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
• แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
• แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 

๒)  ความรอบรู้งานในหน้าที่ จํานวน  ๒๐  คะแนน 
    ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง 

รัฐธรรมนญู  กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กฎหมายกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ  
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมอืง 
   ๓)  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแล้ว  
และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่น
ได้  เช่น  การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมาก ๆ หรือ การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ 
ๆ  และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได้ผลดี 
   ๔)  ความรอบรู้ในการบริหาร  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น  หลักการบริหาร
สมัยใหม ่การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ   
   ๕)  การบริหารอย่างมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารอย่างมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเปน็
ผู้นํา  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
   ๖)  การบริหารงานบุคคล  จาํนวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  
การประสานสัมพันธ์  ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น 
 



 
-๒- 

   ๗)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  พิจารณาจาก  ความรบัผิดชอบและการตรวจสอบได้           
การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  การบริหารราชการ 
   ๘)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค ์และคุณลักษณะอื่น ๆ      ๑๐ คะแนน     เช่น 
        ๑)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหารพิจารณาจากการ
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้า ที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม กล่าวคอื  กล้าคิด  กล้าทํา  กล้านํา  กล้าเปลี่ยน  มีความโปร่งใส   
        ๒)  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสห่น้าที่การงาน 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยนัหมั่นเพียร 
        ๓)  มนุษยสัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี       
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อ
ขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ  และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้
มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
        ๔)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความ คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกบัผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
       ๕) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบรหิารงาน ความ
รับผิดชอบ 
        ๖) ความมั่นคงในอารมณ ์ พิจารณาจากความหนักแนน่ของสภาวะอารมณ์ 
 
       ข. ประวติัการรับราชการ  คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน  (รายละเอียดแนบท้าย) ได้แก่ 
            ๑)  เงินเดือน         คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
            ๒)  วุฒิการศึกษา        คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
            ๓)  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
                      ๔)  อายุราชการ          คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
                      ๕)  ความผิดย้อนหลัง (วินัย) ๕ ปี       คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
                      ๖)  ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี       คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

ประวัติการรบัราชการ (คุณสมบัติ) 
๑.เงินเดือน  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน  (ตาม พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ  ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ระดับ  ๖ ระดับ  ๗ ระดับ  ๘ ระดับ  ๙ คะแนน 
๒๘,๘๘๐ ๓๕,๒๒๐ ๔๙,๘๓๐ ๕๓,๐๘๐ ๒๐ 
๒๘,๔๓๐ ๓๔,๖๘๐ ๔๙,๐๑๐ ๕๒,๒๖๐ ๑๙.๘๐ 
๒๗,๙๖๐ ๓๔,๑๑๐ ๔๘,๒๐๐ ๕๑,๔๕๐ ๑๙.๖๐ 
๒๗,๔๙๐ ๓๓,๕๖๐ ๔๗,๓๘๐ ๕๐,๖๔๐ ๑๙.๔๐ 
๒๗,๐๓๐ ๓๓,๐๐๐ ๔๖,๕๖๐ ๔๙,๘๓๐ ๑๙.๒๐ 
๒๖,๕๘๐ ๓๒,๔๕๐ ๔๕,๗๕๐ ๔๙,๐๑๐ ๑๙.๐๐ 
๒๖,๑๒๐ ๓๑,๘๘๐ ๔๔,๙๓๐ ๔๘,๒๐๐ ๑๘.๘๐ 
๒๕,๖๖๐ ๓๑,๓๔๐ ๔๔,๑๓๐ ๔๗,๓๘๐ ๑๘.๖๐ 
๒๕,๑๙๐ ๓๐,๗๙๐ ๔๓,๓๐๐ ๔๖,๕๖๐ ๑๘.๔๐ 
๒๔,๗๓๐ ๓๐,๒๒๐ ๔๒,๖๒๐ ๔๕,๗๕๐ ๑๘.๒๐ 
๒๔,๒๗๐ ๒๙,๖๘๐ ๔๑,๙๓๐ ๔๔,๙๓๐ ๑๘ 
๒๓,๘๒๐ ๒๙,๑๑๐ ๔๑,๒๕๐ ๔๔,๑๓๐ ๑๗.๘๐ 
๒๓,๓๗๐ ๒๘,๕๖๐ ๔๐,๕๖๐ ๔๓,๓๑๐ ๑๗.๖๐ 
๒๒,๙๒๐ ๒๘,๐๓๐ ๓๙,๘๘๐ ๔๒,๔๙๐ ๑๗.๔๐ 
๒๒,๔๙๐ ๒๗,๔๘๐ ๓๙,๑๙๐ ๔๑,๖๗๐ ๑๗.๒๐ 
๒๒,๐๔๐ ๒๖,๙๘๐ ๓๘,๕๐๐ ๔๐,๘๙๐ ๑๗.๐๐ 
๒๑,๖๒๐ ๒๖,๔๖๐ ๓๗,๘๓๐ ๔๐,๑๐๐ ๑๖.๘๐ 
๒๑,๑๙๐ ๒๕,๙๗๐ ๓๗,๑๓๐ ๓๙,๓๖๐ ๑๖.๖๐ 
๒๐,๗๘๐ ๒๕,๔๗๐ ๓๖,๔๕๐ ๓๘,๖๒๐ ๑๖.๔๐ 
๒๐,๓๖๐ ๒๔,๙๗๐ ๓๕,๗๖๐ ๓๗,๘๘๐ ๑๖.๒๐ 
๑๙,๙๗๐ ๒๔,๔๙๐ ๓๕,๐๙๐ ๓๗,๑๒๐ ๑๖ 
๑๙,๕๘๐ ๒๔,๐๑๐ ๓๔,๔๓๐ ๓๖,๔๑๐ ๑๕.๘๐ 
๑๙,๒๐๐ ๒๓,๕๕๐ ๓๓,๗๗๐ ๓๕,๖๙๐ ๑๕.๖๐ 
๑๘,๘๑๐ ๒๓,๐๘๐ ๓๓,๑๔๐ ๓๔,๙๘๐ ๑๕.๔๐ 
๑๘,๔๔๐ ๒๒,๖๒๐ ๓๒,๕๑๐ ๓๔,๒๗๐ ๑๕.๒๐ 
๑๘,๐๖๐ ๒๒,๑๗๐ ๓๑,๙๐๐ ๓๓,๕๕๐ ๑๕.๐๐ 
๑๗,๖๙๐ ๒๑,๗๑๐ ๓๑,๒๙๐ ๓๒,๘๕๐ ๑๔.๘๐ 
๑๗,๓๑๐ ๒๑,๒๔๐ ๓๐,๖๙๐ ๓๒,๑๑๐ ๑๔.๖๐ 
๑๖,๙๒๐ ๒๐,๗๙๐ ๓๐,๑๐๐ ๓๑,๔๐๐ ๑๔.๔๐ 
๑๖,๕๗๐ ๒๐,๓๒๐ ๒๙,๕๑๐ ๓๐,๗๐๐ ๑๔.๒๐ 
๑๖,๑๙๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๘,๙๓๐ ๒๙,๙๘๐ ๑๔ 
๑๕,๘๐๐ ๑๙,๔๑๐ ๒๘,๓๕๐ ๒๙,๒๘๐ ๑๓.๘๐ 
๑๕,๔๓๐ ๑๘,๙๕๐ ๒๗,๘๐๐ ๒๘,๕๖๐ ๑๓.๖๐ 
๑๕,๐๕๐ ๑๘,๔๗๐ ๒๗,๒๓๐ ๒๗,๘๕๐ ๑๓.๔๐ 
๑๔,๖๖๐ ๑๘,๐๑๐ ๒๖,๖๖๐ ๒๗,๑๖๐ ๑๓.๒๐ 
๑๔,๓๐๐ ๑๗,๕๖๐ ๒๖,๑๐๐ ๒๖,๔๖๐ ๑๓.๐๐ 
๑๓,๙๑๐ ๑๗,๑๐๐ ๒๕,๕๓๐ ๒๕,๗๗๐ ๑๒.๘๐ 
๑๓,๕๓๐ ๑๖,๖๔๐ ๒๔,๙๖๐ ๒๕,๐๘๐ ๑๒.๖๐ 
๑๓,๑๖๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๙,๘๖๐ – ๒๔,๔๐๐ ๒๔,๔๐๐ ๑๒.๔๐ 

*ตําแหน่งใดที่กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพียงระดับเดียว ให้ใช้ตารางนี้ในการให้คะแนนประวัติการรับราชการ 
เช่น สมัครคัดเลือกตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นบห.ทั่วไป ๗) ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง นบห.ทั่วไป ๖ เงินเดือน ๑๖,๙๒๐ บาท จะได้
คะแนน ๑๔.๔๐ 

 
 



ประวัติการรบัราชการ (คุณสมบัติ) 
๑. เงินเดือน  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน  (ตาม พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ  ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

ระดับ ๖ ระดับ ๗ คะแนน  ระดับ ๗ ระดับ ๘ คะแนน  ระดับ ๘ ระดับ ๙ คะแนน 
 ๓๕,๒๒๐ ๒๐   ๔๙,๘๓๐ ๒๐  ๔๙,๘๓๐ ๕๓,๐๘๐ ๒๐ 
 ๓๔,๖๘๐ ๑๙.๘๐   ๔๙,๐๑๐ ๑๙.๘๐  ๔๙,๐๑๐ ๕๒,๒๖๐ ๑๙.๘๐ 
 ๓๔,๑๑๐ ๑๙.๖๐   ๔๘,๒๐๐ ๑๙.๖๐  ๔๘,๒๐๐ ๕๑,๔๕๐ ๑๙.๖๐ 
 ๓๓,๕๖๐ ๑๙.๔๐   ๔๗,๓๘๐ ๑๙.๔๐  ๔๗,๓๘๐ ๕๐,๖๔๐ ๑๙.๔๐ 
 ๓๓,๐๐๐ ๑๙.๒๐   ๔๖,๕๖๐ ๑๙.๒๐  ๔๖,๕๖๐ ๔๙,๘๓๐ ๑๙.๒๐ 
 ๓๒,๔๕๐ ๑๙.๐๐   ๔๕,๗๕๐ ๑๙.๐๐  ๔๕,๗๕๐ ๔๙,๐๑๐ ๑๙.๐๐ 
 ๓๑,๘๘๐ ๑๘.๘๐   ๔๔,๙๓๐ ๑๘.๘๐  ๔๔,๙๓๐ ๔๘,๒๐๐ ๑๘.๘๐ 
 ๓๑,๓๔๐ ๑๘.๖๐   ๔๔,๑๓๐ ๑๘.๖๐  ๔๔,๑๓๐ ๔๗,๓๘๐ ๑๘.๖๐ 

๒๘,๘๘๐ ๓๐,๗๙๐ ๑๘.๔๐   ๔๓,๓๐๐ ๑๘.๔๐  ๔๓,๓๐๐ ๔๖,๕๖๐ ๑๘.๔๐ 
๒๘,๔๓๐ ๓๐,๒๒๐ ๑๘.๒๐   ๔๒,๖๒๐ ๑๘.๒๐  ๔๒,๖๒๐ ๔๕,๗๕๐ ๑๘.๒๐ 
๒๗,๙๖๐ ๒๙,๖๘๐ ๑๘   ๔๑,๙๓๐ ๑๘  ๔๑,๙๓๐ ๔๔,๙๓๐ ๑๘ 
๒๗,๔๙๐ ๒๙,๑๑๐ ๑๗.๘๐   ๔๑,๒๕๐ ๑๗.๘๐  ๔๑,๒๕๐ ๔๔,๑๓๐ ๑๗.๘๐ 
๒๗,๐๓๐ ๒๘,๕๖๐ ๑๗.๖๐   ๔๐,๕๖๐ ๑๗.๖๐  ๔๐,๕๖๐ ๔๓,๓๑๐ ๑๗.๖๐ 
๒๖,๕๘๐ ๒๘,๐๓๐ ๑๗.๔๐   ๓๙,๘๘๐ ๑๗.๔๐  ๓๙,๘๘๐ ๔๒,๔๙๐ ๑๗.๔๐ 
๒๖,๑๒๐ ๒๗,๔๘๐ ๑๗.๒๐   ๓๙,๑๙๐ ๑๗.๒๐  ๓๙,๑๙๐ ๔๑,๖๗๐ ๑๗.๒๐ 
๒๕,๖๖๐ ๒๖,๙๘๐ ๑๗.๐๐   ๓๘,๕๐๐ ๑๗.๐๐  ๓๘,๕๐๐ ๔๐,๘๙๐ ๑๗.๐๐ 
๒๕,๑๙๐ ๒๖,๔๖๐ ๑๖.๘๐  ๓๕,๒๒๐ ๓๗,๘๓๐ ๑๖.๘๐  ๓๗,๘๓๐ ๔๐,๑๐๐ ๑๖.๘๐ 
๒๔,๗๓๐ ๒๕,๙๗๐ ๑๖.๖๐  ๓๔,๖๘๐ ๓๗,๑๓๐ ๑๖.๖๐  ๓๗,๑๓๐ ๓๙,๓๖๐ ๑๖.๖๐ 
๒๔,๒๗๐ ๒๕,๔๗๐ ๑๖.๔๐  ๓๔,๑๑๐ ๓๖,๔๕๐ ๑๖.๔๐  ๓๖,๔๕๐ ๓๘,๖๒๐ ๑๖.๔๐ 
๒๓,๘๒๐ ๒๔,๙๗๐ ๑๖.๒๐  ๓๓,๕๖๐ ๓๕,๗๖๐ ๑๖.๒๐  ๓๕,๗๖๐ ๓๗,๘๘๐ ๑๖.๒๐ 
๒๓,๓๗๐ ๒๔,๔๙๐ ๑๖  ๓๓,๐๐๐ ๓๕,๐๙๐ ๑๖  ๓๕,๐๙๐ ๓๗,๑๒๐ ๑๖ 
๒๒,๙๒๐ ๒๔,๐๑๐ ๑๕.๘๐  ๓๒,๔๕๐ ๓๔,๔๓๐ ๑๕.๘๐  ๓๔,๔๓๐ ๓๖,๔๑๐ ๑๕.๘๐ 
๒๒,๔๙๐ ๒๓,๕๕๐ ๑๕.๖๐  ๓๑,๘๘๐ ๓๓,๗๗๐ ๑๕.๖๐  ๓๓,๗๗๐ ๓๕,๖๙๐ ๑๕.๖๐ 
๒๒,๐๔๐ ๒๓,๐๘๐ ๑๕.๔๐  ๓๑,๓๔๐ ๓๓,๑๔๐ ๑๕.๔๐  ๓๓,๑๔๐ ๓๔,๙๘๐ ๑๕.๔๐ 
๒๑,๖๒๐ ๒๒,๖๒๐ ๑๕.๒๐  ๓๐,๗๙๐ ๓๒,๕๑๐ ๑๕.๒๐  ๓๒,๕๑๐ ๓๔,๒๗๐ ๑๕.๒๐ 
๒๑,๑๙๐ ๒๒,๑๗๐ ๑๕.๐๐  ๓๐,๒๒๐ ๓๑,๙๐๐ ๑๕.๐๐  ๓๑,๙๐๐ ๓๓,๕๕๐ ๑๕.๐๐ 
๒๐,๗๘๐ ๒๑,๗๑๐ ๑๔.๘๐  ๒๙,๖๘๐ ๓๑,๒๙๐ ๑๔.๘๐  ๓๑,๒๙๐ ๓๒,๘๕๐ ๑๔.๘๐ 
๒๐,๓๖๐ ๒๑,๒๔๐ ๑๔.๖๐  ๒๙,๑๑๐ ๓๐,๖๙๐ ๑๔.๖๐  ๓๐,๖๙๐ ๓๒,๑๑๐ ๑๔.๖๐ 
๑๙,๙๗๐ ๒๐,๗๙๐ ๑๔.๔๐  ๒๘,๕๖๐ ๓๐,๑๐๐ ๑๔.๔๐  ๓๐,๑๐๐ ๓๑,๔๐๐ ๑๔.๔๐ 
๑๙,๕๘๐ ๒๐,๓๒๐ ๑๔.๒๐  ๒๘,๐๓๐ ๒๙,๕๑๐ ๑๔.๒๐  ๒๙,๕๑๐ ๓๐,๗๐๐ ๑๔.๒๐ 
๑๙,๒๐๐ ๑๙,๘๖๐ ๑๔  ๒๗,๔๘๐ ๒๘,๙๓๐ ๑๔  ๒๘,๙๓๐ ๒๙,๙๘๐ ๑๔ 
๑๘,๘๑๐ ๑๙,๔๑๐ ๑๓.๘๐  ๒๖,๙๘๐ ๒๘,๓๕๐ ๑๓.๘๐  ๒๘,๓๕๐ ๒๙,๒๘๐ ๑๓.๘๐ 
๑๘,๔๔๐ ๑๘,๙๕๐ ๑๓.๖๐  ๒๖,๔๖๐ ๒๗,๘๐๐ ๑๓.๖๐  ๒๗,๘๐๐ ๒๘,๕๖๐ ๑๓.๖๐ 
๑๘,๐๖๐ ๑๘,๔๗๐ ๑๓.๔๐  ๒๕,๙๗๐ ๒๗,๒๓๐ ๑๓.๔๐  ๒๗,๒๓๐ ๒๗,๘๕๐ ๑๓.๔๐ 
๑๗,๖๙๐ ๑๘,๐๑๐ ๑๓.๒๐  ๒๕,๔๗๐ ๒๖,๖๖๐ ๑๓.๒๐  ๒๖,๖๖๐ ๒๗,๑๖๐ ๑๓.๒๐ 
๑๗,๓๑๐ ๑๗,๕๖๐ ๑๓.๐๐  ๒๔,๙๗๐ ๒๖,๑๐๐ ๑๓.๐๐  ๒๖,๑๐๐ ๒๖,๔๖๐ ๑๓.๐๐ 
๑๖,๙๒๐ ๑๗,๑๐๐ ๑๒.๘๐  ๒๔,๔๙๐ ๒๕,๕๓๐ ๑๒.๘๐  ๒๕,๕๓๐ ๒๕,๗๗๐ ๑๒.๘๐ 
๑๖,๕๗๐ ๑๖,๖๔๐ ๑๒.๖๐  ๒๔,๐๑๐ ๒๔,๙๖๐ ๑๒.๖๐  ๒๔,๙๖๐ ๒๕,๐๘๐ ๑๒.๖๐ 

๑๓,๑๖๐-๑๖,๑๙๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๒.๔๐  ๑๖,๑๙๐-๒๓,๕๕๐ ๑๙,๘๖๐-๒๔,๔๐๐ ๑๒.๔๐  ๑๙,๘๖๐-๒๔,๔๐๐ ๒๔,๔๐๐ ๑๒.๔๐ 
* ตําแหน่งใดที่กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น ๒ ระดับ ให้เทียบเป็นตําแหน่งสูงขึ้นสําหรับให้คะแนน เช่น 
สมัครคัดเลือกตําแหน่งปลัดเทศบาล ๗ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง นบห.เทศบาล ๖ เงินเดือน ๑๖,๙๒๐ บาท ให้เทียบเป็นระดับ ๗ 
เงินเดือน ๑๗,๑๐๐ บาท จะได้คะแนน ๑๒.๘๐ (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท.ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๖๒๙ ลว.๑๙ เม.ย.๒๕๔๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

๒.  วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
ระดับ  ๙ ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 

                                       ปริญญาเอก ๒๐ 
                                       ปริญญาโทหรือเทียบเท่า * ๑๘.๘๐ 
                                       ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๘.๔๐ 
                                       ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑๘ 
                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรอืเทียบเท่า ๑๗.๒๐ 
                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า ๑๖.๔๐ 
                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ๑๖ 
                                       ม.ศ.๓  ม.ศ.๕  (ม.๓ / ม.๖)  หรือเทียบเท่า ๑๕.๖๐ 

 *  วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึงเทียบเท่าวุฒิการศึกษาท่ี ก.ท. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
๓.  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงาน  รวมคะแนน  ๒๐  คะแนน 
      ๑)  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน  คะแนนเต็ม  ๑๔  คะแนน 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
๑๐ ปีขึ้นไป ๑๔ 
๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี ๑๓ 
๘  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๙  ปี ๑๒ 
๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๘  ปี ๑๑ 
๖  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๗  ปี ๑๐ 
๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๖  ปี ๙ 
๔  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๕  ปี ๘ 
๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๔  ปี ๗ 
๒  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๓  ปี ๖ 
๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๒  ปี ๕ 
ตํ่ากว่า  ๑  ปี  ๔ 

       ๒)  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานปัจจุบัน  (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในสายงานโดยไม่ต้องพิจารณาระดบัตําแหนง่ 
เช่น นักบริหารงานเทศบาล  นกับริหารงานคลงั เปน็ต้น)  คะแนนเตม็  ๖  คะแนน 

ระดับ  ๙ ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
                                                           ๑๕ ปี  ขึ้นไป ๖ 

๑๔ ปี  ขึ้นไป  แตไ่ม่เกิน  ๑๕  ปี ๕.๘ 
๑๓ ปี  ขึ้นไป  แตไ่ม่เกิน  ๑๔  ปี ๕.๖ 
๑๒ ปี  ขึ้นไป  แตไ่ม่เกิน  ๑๓  ปี ๕.๔ 
๑๑ ปี  ขึ้นไป  แตไ่ม่เกิน  ๑๒  ปี ๕.๒ 
๑๐ ปี  ขึ้นไป  แตไ่ม่เกิน  ๑๑  ปี ๕.๐ 
๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี ๔.๘ 
๘  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๙  ปี ๔.๖ 
๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๘  ปี ๔.๔ 
๖  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๗  ปี ๔.๒ 

๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๖  ปี ๔.๐ 
๔  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๕  ปี ๓.๘ 
๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๔  ปี ๓.๖ 
๒  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๓  ปี ๓.๔ 
๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๒  ปี ๓.๒ 

                                                      ตํ่ากว่า  ๑  ปี ๓.๐ 
 
 



 
 

-๓- 
 
๔.  อายุราชการ  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
๓๕ ปี  ขึ้นไป ๒๐ 

๓๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓๕  ปี ๑๙.๖๐ 
๓๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓๓  ปี ๑๙.๒๐ 
๒๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓๑  ปี ๑๘.๘๐ 
๒๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๙  ปี ๑๘.๔๐ 
๒๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๗  ปี ๑๘ 
๒๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๕  ปี ๑๗.๖๐ 
๒๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๓  ปี ๑๗.๒๐ 
๑๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๑  ปี ๑๖.๘๐ 
๑๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน ๑๙  ปี ๑๖.๔๐ 
๑๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๗ ปี ๑๖ 
๑๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๕ ปี ๑๕.๖๐ 
๑๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๓ ปี ๑๕.๒๐ 
๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๑ ป ี ๑๔.๘๐ 
๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๙ ปี ๑๔.๔๐ 
๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๗ ปี ๑๔ 
๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๕ ปี ๑๓.๖๐ 

                ตํ่ากว่า  ๓  ปี  ลงมา  ๑๓.๒๐ 
 
๕.  ความผิดย้อนหลัง  ๕  ปี  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
                                 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๑๐ 
                                 ว่ากล่าวตักเตือน ๑ ครั้ง ๙.๘ 
                                 ภาคทัณฑ์ ๑ ครั้ง ๙.๖ 
                                  ตัดเงินเดือน ๑ ครั้ง ๙.๔ 
                                  ลดขั้นเงินเดือน ๑ ครั้ง ๙.๒ 
                                  ถูกลงโทษทางวินัย  ๒  ครั้ง (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตือน) ๙.๐ 
                                  ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า  ๒  ครั้ง ๘.๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๔- 
 

๖.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง ๕ ปี  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 

คะแนนที่ได้ 
๒ ขั้น/คร้ัง/ปี ๑.๕ ขั้น/คร้ัง/ป ี ๑ ขั้น/คร้ัง/ปี (จํานวนขั้น/ปี) 

๕ - - ๑๐ ๑๐ 
๔ ๑ - ๙.๕ ๙.๘ 
๔ - ๑ ๙ ๙.๖ ๓ ๒ - ๙ 
๓ ๑ ๑ ๘.๕ ๙.๔ ๒ ๓ - ๘.๕ 
๓ - ๒ ๘ 

๙.๒ ๒ ๒ ๑ ๘ 
๑ ๔ - ๘ 
๒ ๑ ๒ ๗.๕ 

๙.๐ ๑ ๓ ๑ ๗.๕ 
- ๕ - ๗.๕ 
๒ - ๓ ๗ 

๘.๘ ๑ ๒ ๒ ๗ 
- ๔ ๑ ๗ 
๑ ๑ ๓ ๖.๕ ๘.๖ - ๓ ๒ ๖.๕ 
๑ - ๔ ๖ ๘.๔ - ๒ ๓ ๖ 
- ๑ ๔ ๕.๕ ๘.๒ 
- - ๕ ๕ ๘ 

 
 
 
 




