
 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับสายงานผูบริหารของเทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 

----------------------------------------------- 

           ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด                            

จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหาร  

ฉะนั้น   อาศัยอํานาจตามความ  ในขอ ๙๘ (๖)  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด   

เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  

๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้ 
 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 

๑.๑  หัวหนาฝายอํานวยการ  (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับ ๗) ตําแหนงเลขท่ี ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๒     

จํานวน  ๑  อัตรา 
  

๒.  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรูความสามารถท่ีตองการ     

หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรูความสามารถท่ีตองการ  เปนไปตาม

เอกสารหมายเลข ๑ ทายประกาศ  
 

๓.  คุณสมบัติของผูสมัคร     

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ทายประกาศ 
 

     ๔. การรับสมัครคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร   

                       การสมัครคัดเลือก ผูท่ีจะสมัครคัดเลือก  จะตองยื่นใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดดวยตนเอง  ตั้งแตวันท่ี ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘    

ในวันและเวลาราชการ  ไดท่ีงานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ

จังหวัดรอยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันสุดทายของการรับสมัครตาม

ประกาศนี้  
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               ๕. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

         ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครคัดเลือก พรอมดวย

หลักฐานเอกสารท่ีครบถวนถูกตองซ่ึงผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับในวัน

สมัคร ดังตอไปนี้ 

๕.๑  ใบสมัคร พรอมรูปถายชุดขาราชการหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว 

จํานวน  ๒ รูป  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖  เดือน และใบรับรองแพทย ซ่ึงออกไวไมเกิน ๑ เดือน  ตามเอกสาร

หมายเลข ๓ ทายประกาศนี้ 

๕.๒  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครฯ พรอมรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน ๑ ชุด 

๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรอง 

สําเนาทุกฉบับ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

๕.๔  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ท่ีตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.ท. หรือ ก.ท. (เดิม) กําหนด  อยางละ ๑ ชุด   

๕.๕  หนังสือรับรองการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหาร จาก

สํานักงาน ก.ท.เพ่ือลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหาร (ถามี)   จํานวน ๑  ชุด 

๕.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีตนสังกัด อนุญาตใหสมัครคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน   ตามเอกสารหมายเลข ๔ ทายประกาศ 

๕.๗  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข ๕ ทายประกาศ 

                     ๕.๘ แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร และแบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน 

ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล แนวคิดในการปฏิบัติงานใน ตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี 

แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖ ทายประกาศ จํานวน ๗ ชุด  

(ใหสงในวันสมัครเขารับการคัดเลือกฯ) 
 

         สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใด มีคุณสมบัติ

ไมครบถวนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.รอยเอ็ด คณะกรรมการคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ

ในการสมัครเขารับการคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ  
 

              ๖.  คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 

  ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
 

              ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

                 ๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ในวันท่ี  

๑๓  พฤศจกิายน   ๒๕๕๘   ณ   เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด   หรือสอบถาม

ทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  หรอืทาง www.tessabanatsamat.go.th  พรอมท้ังแจงไปยังประธาน

กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดท่ีมีพนักงานเทศบาลในจังหวัดสมัครคัดเลือก   
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                      ท้ังนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติ

ไมตรงตามท่ีกําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไมใหผูนั้นเขารับการคัดเลือกหรือพิจารณา

ไมใหผานการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก  
 

              ๘.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

                           คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากเอกสารขอมูลตาง ๆ ของ

ผูสมัครและสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถและความเหมาะสมของผูสมัครตามท่ี

เห็นสมควร    เง่ือนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตาม เอกสารหมายเลข ๗ ทายประกาศ   
 

              ๙.  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูผานการคัดเลือก 

              ๙.๑   การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกตามท่ี

กําหนด แลวรวมคะแนนสัมภาษณ วิสัยทัศน ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร และคะแนนประวัติการรับ

ราชการ(คุณสมบัติ) แลวจัดเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดไปหาผูท่ีไดคะแนนต่ําสุด  และพิจารณาผูท่ีอยูในลําดับ

ท่ีดีกวาจะไดรับการแตงตั้งกอนผูท่ีอยูในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากัน 

ใหจัดลําดับผูท่ีคะแนนเทากัน ดังนี้ 

(ก) ถาคะแนนรวมเทากัน  ใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน  

(ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากัน ใหพิจารณาจากผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

ตําแหนงระดับปจจุบันกอน 

(ค) ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกัน ใหพิจารณาจาก

เงินเดือนมากกวา 

(ง) ถาเงินเดือนเทากัน  ใหพิจารณาจากอายุราชการ 

(จ) ถาอายุราชการเทากัน  ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา 

(ฉ) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกัน ใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 

(ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกัน  ใหพิจารณาผูใดมีอายุมากกวา  

  ๙.๒  บัญชีผูผานการคัดเลือกใหใชไดไมเกิน ๖๐ วัน นับแตประกาศผลการคัดเลือก โดยเทศบาลอ่ืน

จะขอใชบัญชีคัดเลือกนี้ไมได 

๙.๓  ผูท่ีไดข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือก ถามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการ

ข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก คือ 

 (ก) ผูนั้นไดรับการแตงตั้งในตําแหนงท่ีคัดเลือกไดไปแลว 

(ข) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการแตงตั้งในตําแหนงท่ีคัดเลือกได 

 (ค) ผูนั้นไดออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม กอนการแตงตั้ง  

 (ง) ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ  

 (จ) เม่ือ ก.ท.จ. รอยเอ็ด มีมติในเรื่องดังกลาวเปนอยางอ่ืน 
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                 ๑๐. กําหนดวัน เวลาและสถานท่ีในการคัดเลือก 

       คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกใน วันจันทรท่ี   ๓๐ พฤศจิกายน   ๒๕๕๘   

เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด ศาลากลาง

จังหวัดรอยเอ็ด ช้ัน ๔ 
 

        ๑๑. ประกาศผลการคัดเลือก 

    ประกาศผลการคัดเลือกฯ  ใน วันอังคารท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘   ณ  เทศบาลตําบล                      

อาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด หรือทาง www.tessabanatsamat.go.th 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

              ประกาศ    ณ   วันที่    ๙   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

     (นายยงยุทธ  ไตรสุทธิ์) 

   ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด 

 ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 
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เอกสารหมายเลข ๑ 

 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ความยาก   

และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือหัวหนาหนวยงานอ่ืน 

ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมาก  เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบ 

งานบริหารท่ัวไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก

พอสมควร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงาน 

ท่ีตองใชความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ 

หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งาน

ควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 

งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมขอมูลสถิติ    

งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม งานทํา 

รายงานการประชุมและรายงานอ่ืน  ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งานติดตามผลงาน เปนตน ตอบ

ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับ 

แตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัด และในฐานะหัวหนาหนวยงาน

ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณ 

ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให

คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๒ 

 

บัญชีรายช่ือตําแหนงท่ีจะคัดเลือกและคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 

แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  

ลงวันท่ี   ๙ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

 

 

ตําแหนง คุณสมบัติ 

๑. หัวหนาฝายอํานวยการ 

         (นักบริหารงานท่ัวไป  ๗) 

 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป ๖ ขอ ๑ 

และ 

               (๑)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนากอง           

(นักบริหารงานท่ัวไป ๖)  หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานท่ัวไป ๖)  

หรือท่ี ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป โดยจะตองปฏิบัติ   

ราชการเก่ียวกับงานบริหารงานท่ัวไป  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลว

ไมนอยกวา ๑ ป   
        

              (๒)  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ัน  ๑๖,๑๙๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๓ 

ลําดับท่ีสมัคร............................. 

 

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับสายงานผูบริหารของเทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 

 

ตาํแหนง ..........................................(...............................................) 

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

๑.  ช่ือ  …………………………….…………..สกุล…………………………………………….. 

 

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 

 

๓.  วัน เดือน ปเกิด………………………………อายุปจจุบัน………….ป  วันเกษียณอายุราชการ……………… 

 

๔.  ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………….…………………………………………ระดบั……………………. 

 

 ประเภทตําแหนง    บริหารระดับสูง    บริหารระดับกลาง 

      วิชาชีพเฉพาะ    เชี่ยวชาญเฉพาะ        ท่ัวไป 

เงินเดือน…………………………..…บาท  เงินประจําตําแหนง…………..………………..บาท 

งาน………………………………………….กอง/ฝาย………………………………………………… 

เทศบาล………………………………..อําเภอ……………....………จังหวัด…………………………. 

โทรศัพท……………………….  โทรสาร………………………… e-mail  …………………..……… 

 

๕.  สถานท่ีติดตอ 

 ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 

 บานเลขท่ี………………….ซอย/ตรอก………….………………….ถนน…………………………….… 

 แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………. 

 รหัสไปรษณีย………………..โทรศัพท………………………………..โทรสาร……..……………… 

 e-mail…………………………………………….…………….. 

 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 

   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ชื่อคูสมรส……………………..สกุล………………..………….อาชีพ………………..……………….. 

 

ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 

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

 

 

รูปถายขนาด 

๑ นิ้ว 



-๒- 

 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกไวไมเกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรค

เหลานี้หรือไม 

ความดัน 

โลหิตสูง 
หวัใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เปน       

ไมเปน       

๘.  ประวัติการศึกษา 

วฒุกิารศึกษา 

ระดบัการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
การไดรับทุน 

ปริญญาตรี 

 

     

ปริญญาโท 

 

     

ปริญญาเอก 

 

     

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  

ท่ีสําคัญ 

     

๙.  ประวัติการรับราชการ 

 วันบรรจุเขารับราชการ……………….………….ตําแหนง…………………………….ระดับ………. 

 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………….ป………...เดือน 

การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร 

ชื่อตําแหนง ประเภทตําแหนง ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง 

๑.    

๒.    

๓.    

ฯลฯ    

 

ประเภทตําแหนง  ใหระบุวาเปนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 

๑๐.  การฝกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 

หลักสูตรท่ีอบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 

     

     

     

     



-๓- 

 

๑๑.  ดูงาน  (ท่ีสําคัญๆ) 

การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

    

    

    

    

    

 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    

    

    

    

    

    

 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 

 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………….. 

 คอมพิวเตอร…………………………………………………………………………………….……… 

 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….…………… 

 

๑๔.  เหรยีญ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ 

 ……………………………………….………………………………………………………………… 

 ……………………………………….………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

 

๑๕.  ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ท่ีไดรับการยกยอง 

วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับการยกยอง ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกียรติคุณ 

    

    

    

 

๑๖.  คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน  และเกี่ยวของกับงาน 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

๑๗.  วิสัยทัศนและผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร  จํานวน……………ชุด  (ท่ีแนบทาย) 

(ใหจัดทําเอกสารเปนรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร) 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ  หากตรวจสอบพบวาขาพเจา

ปดบังขอความหรือใหขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหถือ

วาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

 

   ลงลายมือชื่อผูสมัคร……………………………………………….. 

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

    วันท่ี  เดือน  ป  ………………………………….…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบของเจาหนาท่ี 

(   )  คุณสมบัติครบถวน 

(   )  คุณสมบัติไมครบถวนเนื่องจาก………....................................................……………………………… 

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

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

 

 

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

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

                                                              เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 



 

เอกสารหมายเลข ๔ 

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตใหพนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกตําแหนงสายงานผูบริหาร  

 

 

เขียนท่ี…………………………………………………………………… 

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

 ขาพเจา……………………………………ตําแหนงนายกเทศมนตรี   เทศบาล………...........……………… 

อําเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให….…………………………….. ..ซ่ึงเปนพนักงาน

เทศบาล ตําแหนง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง……...........………………..

เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........สมัครเขารับการ

คัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน

เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับสายงานบริหารของเทศบาล………..................................……….. ใน

ตําแหนง…………………………….............และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนไดหากผานการ

คัดเลือก  

 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………) 

ตําแหนง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๕ 

แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) 

การสมัครคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับสายงานบริหาร 

ของเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

สมัครคัดเลือกในตําแหนง…………………………………………………………….…………..ระดับ……………… 

ช่ือผูสมัคร…………………………………..........................อาย…ุ…………...ป……………..เดือน 

ปจจุบันดํารงตําแหนง………………………………………………………….ระดับ………………........... 

เทศบาล…………………….............................จังหวัด……………………………………………………… 

คุณสมบัต ิ สรุปรายละเอียด คะแนน 

๑. เงินเดือนปจจุบัน ………………………………………………………..บาท  

๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิการศึกษา

สูงสุดท่ีไดรับซึ่งเปนคุณวุฒิท่ีตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร) 

 

วุฒิการศึกษา………………………………………………………………. 

 

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง   

   ๓.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

ปจจบุนัในสายงานระดบัปจจบุนั  

วันท่ีดํารงตําแหนงตั้งแต…………………ถึงวันท่ี.................(วันสุดทายของการสมัคร) 

รวม……………………ป……………………….เดือน………………..วัน 

 

   ๓.๒ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน

สายงานปจจุบัน (นับตั้งแตวันเริ่มตําแหนง

ในสายงานผูบริหาร) 

วันท่ีดํารงตําแหนงตั้งแต…………………ถึงวันท่ี................. (วันสุดทายของการสมัคร) 

รวม……………………ป……………………….เดือน………………..วัน 

 

๔. อายุราชการ   (ป/เดือน/วัน) ตั้งแตวันท่ี….………………………ถึงวันท่ี................. (วันสุดทายของการสมัคร) 

รวม……………………ป……………………….เดือน………………..วัน 

 

๕. ความผิดยอนหลัง ๕ ป  

(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

ภาคทัณฑ…………………….……ครั้ง / ตัดเงินเดือน………………ครัง้         

 ลดข้ันเงินเดือน……………..……..ครั้ง 

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ  

(ยอนหลัง ๕ ป) 

๑. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมท้ังป……ข้ัน 

๒. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมท้ังป……ข้ัน 

๓. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมท้ังป……ข้ัน 

๔. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมท้ังป……ข้ัน 

๕. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘.……………..บาท ไดรับพิจารณารวมท้ังป……ข้ัน 

                                                                                                

รวม……………ข้ัน 

 

  รวมคะแนน  

หมายเหตุ      ๑.    ใหเจาของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑและใสคะแนนในชองท่ีกําหนด 

๒. ใหผูเขารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัติน้ี สงพรอมใบสมัครและสําเนาบัตรประวัตพนักงานเทศบาล ซึ่ง

ตนเองไดตรวจสอบและรบัรองความถูกตองแลว 
 

      ขอรบัรองวาถูกตอง 

 

 

 

  (ลงช่ือ)…………………………….……เจาของประวัต ิ

                   (………………………………….) 

 

การตรวจสอบของเจาหนาท่ี 

(   ) คุณสมบัติครบถวนและคะแนนคุณสมบัติ

ถูกตอง 

(   )  คุณสมบัติไมครบถวน

เนื่องจาก……….………………………………………………

…………………………………… 

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

              

       



 

เอกสารหมายเลข ๖ 

หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน  

  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเขียนขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนดวยตนเอง โดยมีองคประกอบ

และรูปแบบในการเขียน ดังนี้ 

1. องคประกอบในการเขียนขอเสนอ 

(1) ใหนําเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ และกําหนดตัวช้ีวัด

ความสําเร็จไวดวย โดยการเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนนี้ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองแสดงถึงแนวคิด ความคาดหวัง 

เปาหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ของเทศบาลในดานตาง ๆ ของตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก เชน การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การ

บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือใหเทศบาลมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการ

จัดการบริหารสาธารณะและการรองรับการถายโอนภารกิจตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง 

ตลอดจนอาจอางอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการตาง ๆ โดยขอเสนอดังกลาวจะตองเปนขอเสนอท่ีเปนรูปธรรม

และสามารถนําไปปฏิบัติได และมีเหตุผลประกอบขอเสนอท่ีนาเชื่อถือ มีความสอดคลองกันในประเด็นตาง ๆ ซ่ึง

สามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได 

(2) บทสรุป และขอเสนอแนะ 

2. รปูแบบการเขียนขอความ 

การเขียนขอความเก่ียวกับวิสัยทัศน ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนขอเสนอเก่ียวกับ

วิสัยทัศน ดังนี้ 

(1) ใหมีการแบงโครงสรางการเขียนใหชัดเจนตามองคประกอบท่ีกําหนดตามขอ ๑   

(2) มีลักษณะท่ีเปนรูปธรรมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

(3) ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมท้ังอาจยกตัวอยาง

มาประกอบพอสังเขปเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีดียิ่งข้ึน  

(4) มีความยาว ๕-๑๐ หนากระดาษ A๔ โดยจัดพิมพและจัดทําเปนรูปเลมใหเรียบรอย 

จํานวน ๘ ชุด  

3. รูปแบบการนําเสนอ 

(1) ปกหนา 

(2) สารบัญ 

(3) ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน 

(4) ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร(ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต) 

(5) บทสรุป 

(6) เอกสารอางอิง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ปก) 

แบบแสดงวิสัยทัศน และแบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

ประกอบการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงและระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับสายงานบริหารของเทศบาล 

 

 

 

 

ตําแหนง………………………………(……………………………) 

เทศบาล………………………………………………. 

อําเภอ…………………………………………….. 

จงัหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

เสนอโดย 

ช่ือ………………………………………………………………….. 

ตําแหนง………………………………(……………………………) 

เทศบาล……………………………………………………. 

อําเภอ………………………………………………….. 

จงัหวัด………………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

หนา 

คํานํา 

ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน 

ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

 เรื่อง………………………………………………………………………………………….. 

 เรื่อง………………………………………………………………………………………….. 

บทสรุป............……………………………………………………………………………………….. 

เอกสารอางอิง……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน 

ของ.............................................................................................. 

ตําแหนง................................................................เทศบาล.....................................จังหวัด............................. 

เพ่ือประกอบการสมัครคัดเลือกในตําแหนง...............................................(.....................................................) 

@@@@@@@@@@@@ 

วิสัยทัศน........................................................................................................................................................ 

 

 แนวคิด..............................................................................................................................................  

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

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

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

 ความคาดหวัง.....................................................................................................................................  

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

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

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

 เปาหมาย...........................................................................................................................................  

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

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

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

 แนวทางปฏิบัติท่ีจะใหบรรลุเปาหมาย..................................................................................................  

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

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

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

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ.............................................................................................................................  

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

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

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

 

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

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

    ผูเสนอขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน 

......................../......................./.................. 

 

 

 



 

 

แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานยอนหลังไมเกิน ๓ ป) 

@@@@@@@@@@@@ 

๑. ชื่อผลงาน.................................................................................................................................................. 

๒. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ............................................................................................................................... 

๓. ความรูความสามารถท่ีใชในการดําเนินการ (ท่ีแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ)  

 ๓ .๑ .................................................................................................................................................. 

 ๓ .๒ .................................................................................................................................................. 

๔. สรุปสาระสําคัญของผลงาน และข้ันตอนการดําเนินการ............................................................................... 

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

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

๕. ผลผลิต/ผลลัพธของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)........................................................................................... 

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

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

๖. ประโยชนของผลงาน/การไดรับการยอมรับ.................................................................................................. 

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

๗. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค............................................................................................ 

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

๘. ขอเสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

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

ขอรับรองวาผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  

 

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

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

     ผูเสนอผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

......................../......................./.................. 

 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกลาวขางตนตรงกับความเปนจริง

ทุกประการ 

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

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

นายกเทศมนตรี เทศบาล......................................... 

......................../......................./.................. 

 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข ๗ 

เง่ือนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

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

  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาล

ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลในแตละตําแหนงตามขอ ๙๘  (๓) แหง

ประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล  มีดังตอไปนี้  

   เกณฑในการคัดเลือก        

เกณฑในการคัดเลือกจะพิจารณาวาผูเขารับการคัดเลือกแตละคน มีความรู ความสามารถ  ทักษะ 

ประสบการณและผลงานในอดีต วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ

ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตาง ๆ  โดยใหผูเขารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขาดํารง

ตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตท่ีประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผูเขารับ

การคัดเลือกมาแลว (ยอนหลังไมเกิน ๓ ป นับตั้งแตดํารงตําแหนงบริหาร)  ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

       ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาท่ี ความประพฤติและคุณลักษณะ

อ่ืน ๆ  จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

   ๑)  วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก จํานวน ๒๐ คะแนน 

         วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอรับการคัดเลือก  ผูเขารับการคัดเลือก             

จะตองจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอขอมูล

ดานตางๆ ดังนี้ 

• ขอมูลสวนบุคคล 

• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก 

• แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี 

• แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับการคัดเลือก 

๒)  ความรอบรูงานในหนาท่ี จํานวน  ๒๐  คะแนน 

    ความรอบรูงานในหนาท่ี  พิจารณาจากความรูงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  

รัฐธรรมนูญ  กฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  กฎหมายกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กฎหมายเก่ียวของกับเทศบาลในสายงานท่ีปฏิบัติ  

รวมท้ังความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง 

   ๓)  ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๑๐  คะแนน 

        ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จมาแลว  

และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ  สามารถท่ีจะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืนหรือหนวยงานสวนราชการอ่ืน

ได  เชน  การจัดโครงการใหม ๆ ท่ีประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมาก ๆ หรือการคิดคนแนวทางบริหารงานใหม ๆ  

และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดี 

   ๔)  ความรอบรูในการบริหาร  จํานวน  ๑๐  คะแนน 

        ผูเขารับการประเมินจะตองมีความรอบรูในเรื่องการบริหาร เชน  หลักการบริหาร

สมัยใหมการบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ  เทคนิคการบริหารตาง ๆ   

 



 

-๒- 

 

   ๕)  การบริหารอยางมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 

        การบริหารอยางมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ ความเปน

ผูนํา  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ  ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก  

   ๖)  การบริหารงานบุคคล  จํานวน  ๑๐  คะแนน 

        การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  

การประสานสัมพันธ  ของผูเขารับการคัดเลือก การประสานงานกับสวนอ่ืน 

   ๗)  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  จํานวน  ๑๐  คะแนน 

        การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  พิจารณาจาก  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได           

การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  การบริหารราชการ 

   ๘)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค และคุณลักษณะอ่ืน ๆ      ๑๐ คะแนน     เชน 

        ๑)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคท่ีจําเปนสําหรับนักบริหารพิจารณาจากการ

มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนา ท่ีและภารกิจของสวนราชการ  เชน มุงประโยชนของสวนรวม มีความ

ซ่ือสัตย  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม กลาวคือ  กลาคิด  กลาทํา  กลานํา  กลาเปลี่ยน  มีความโปรงใส   

        ๒)  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสหนาท่ีการงาน 

กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาใหกับทางราชการ  มีความขยันหม่ันเพียร 

        ๓)  มนุษยสัมพันธ  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมี       

ประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไขและลดขอ

ขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการ  และหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนผู

มาติดตอรวมท้ังเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 

        ๔)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการแสดง

ความ คิดเห็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน  

ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

       ๕) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสรางสรรค ความพยายามในการบริหารงาน ความ

รับผิดชอบ 

        ๖) ความม่ันคงในอารมณ  พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ  

 

       ข. ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (รายละเอียดแนบทาย) ไดแก 

            ๑)  เงินเดือน      คะแนนเต็ม  ๒๐   คะแนน 

            ๒)  วฒุกิารศึกษา     คะแนนเต็ม  ๒๐   คะแนน 

            ๓)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในตําแหนงสายงานและระดับปจจุบัน คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

                      ๔)  อายุราชการ       คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

                      ๕)  ความผิดยอนหลัง (วินัย) ๕ ป    คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

                      ๖)  ความดีความชอบยอนหลัง ๕ ป    คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

 

 



 

 

-๓- 

ประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) 

๑. เงินเดือน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ( ตามพ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อันดับ ท.๖ อันดับ ท.๗ อันดับ ท.๘ คะแนน 

๒๘,๘๘๐ ๓๕,๒๒๐ ๔๙,๘๓๐ ๒๐.๐๐ 

๒๘,๔๓๐ ๓๔,๖๘๐ ๔๙,๐๑๐ ๑๙.๘๐ 

๒๗,๙๖๐ ๓๔,๑๑๐ ๔๘,๒๐๐ ๑๙.๖๐ 

๒๗,๔๙๐ ๓๓,๕๖๐ ๔๗,๓๘๐ ๑๙.๔๐ 

๒๗,๐๓๐ ๓๓,๐๐๐ ๔๖,๕๖๐ ๑๙.๒๐ 

๒๖,๕๘๐ ๓๒,๔๕๐ ๔๕,๗๕๐ ๑๙.๐๐ 

๒๖,๑๒๐ ๓๑,๘๘๐ ๔๔,๙๓๐ ๑๘.๘๐ 

๒๕,๖๖๐ ๓๑,๓๔๐ ๔๔,๑๓๐ ๑๘.๖๐ 

๒๕,๑๙๐ ๓๐,๗๙๐ ๔๓,๓๐๐ ๑๘.๔๐ 

๒๔,๗๓๐ ๓๐,๒๒๐ ๔๒,๖๒๐ ๑๘.๒๐ 

๒๔,๒๗๐ ๒๙,๖๘๐ ๔๑,๙๓๐ ๑๘.๐๐ 

๒๓,๘๒๐ ๒๙,๑๑๐ ๔๑,๒๕๐ ๑๗.๘๐ 

๒๓,๓๗๐ ๒๘,๕๖๐ ๔๐,๕๖๐ ๑๗.๖๐ 

๒๒,๙๒๐ ๒๘,๐๓๐ ๓๙,๘๘๐ ๑๗.๔๐ 

๒๒,๔๙๐ ๒๗,๔๘๐ ๓๙,๑๙๐ ๑๗.๒๐ 

๒๒,๐๔๐ ๒๖,๙๘๐ ๓๘,๕๐๐ ๑๗.๐๐ 

๒๑,๖๒๐ ๒๖,๔๖๐ ๓๗,๘๓๐ ๑๖.๘๐ 

๒๑,๑๙๐ ๒๕,๙๗๐ ๓๗,๑๓๐ ๑๖.๖๐ 

๒๐,๗๘๐ ๒๕,๔๗๐ ๓๖,๔๕๐ ๑๖.๔๐ 

๒๐,๓๖๐ ๒๔,๙๗๐ ๓๕,๗๖๐ ๑๖.๒๐ 

๑๙,๙๗๐ ๒๔,๔๙๐ ๓๕,๐๙๐ ๑๖.๐๐ 

๑๙,๕๘๐ ๒๔,๐๑๐ ๓๔,๔๓๐ ๑๕.๘๐ 

๑๙,๒๐๐ ๒๓,๕๕๐ ๓๓,๗๗๐ ๑๕.๖๐ 

๑๘,๘๑๐ ๒๓,๐๘๐ ๓๓,๑๔๐ ๑๕.๔๐ 

๑๘,๔๔๐ ๒๒,๖๒๐ ๓๒,๕๑๐ ๑๕.๒๐ 

๑๘,๐๖๐ ๒๒,๑๗๐ ๓๑,๙๐๐ ๑๕.๐๐ 

๑๗,๖๙๐ ๒๑,๗๑๐ ๓๑,๒๙๐ ๑๔.๘๐ 

๑๗,๓๑๐ ๒๑,๒๔๐ ๓๐,๖๙๐ ๑๔.๖๐ 

๑๖,๙๒๐ ๒๐,๗๙๐ ๓๐,๑๐๐ ๑๔.๔๐ 

๑๖,๕๗๐ ๒๐,๓๒๐ ๒๙,๕๑๐ ๑๔.๒๐ 

๑๖,๑๙๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๘,๙๓๐ ๑๔.๐๐ 

๑๕,๘๐๐ ๑๙,๔๑๐ ๒๘,๓๕๐ ๑๓.๘๐ 

๑๕,๔๓๐ ๑๘,๙๕๐ ๒๗,๘๐๐ ๑๓.๖๐ 



 

-๔- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

ระดับ  ๙ ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได 

                                       ปริญญาเอก ๒๐ 

                                       ปริญญาโทหรือเทียบเทา * ๑๘.๘๐ 

                             ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเทา ๑๘.๔๐ 

                                       ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ๑๘ 

                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา ๑๗.๒๐ 

                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา ๑๖.๔๐ 

                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ๑๖ 

                                       ม.ศ.๓  ม.ศ.๕  (ม.๓ / ม.๖)  หรือเทียบเทา ๑๕.๖๐ 

 *  วุฒิการศึกษาเทียบเทา หมายถึงเทียบเทาวุฒิการศึกษาท่ี ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

๓.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน  รวมคะแนน  ๒๐  คะแนน 

      ๑)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานระดับปจจุบัน  คะแนนเต็ม  ๑๔  คะแนน 

ระดบั ๙ ระดบั ๘ ระดบั ๗ ระดบั ๖ คะแนนที่ได 

๑๐ ปข้ึนไป ๑๔ 

๙  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๐  ป ๑๓ 

๘  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๙  ป ๑๒ 

๗  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๘  ป ๑๑ 

๖  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๗  ป ๑๐ 

๕  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๖  ป ๙ 

๔  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๕  ป ๘ 

๓  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๔  ป ๗ 

๒  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๓  ป ๖ 

๑  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๒  ป ๕ 

ต่ํากวา  ๑  ป  ๔ 

    

อันดับ ท.๖ อันดับ ท.๗ อันดับ ท.๘ คะแนน 

๑๕,๐๕๐ ๑๘,๔๗๐ ๒๗,๒๓๐ ๑๓.๔๐ 

๑๔,๖๖๐ ๑๘,๐๑๐ ๒๖,๖๖๐ ๑๓.๒๐ 

๑๔,๓๐๐ ๑๗,๕๖๐ ๒๖,๑๐๐ ๑๓.๐๐ 

๑๓,๙๑๐ ๑๗,๑๐๐ ๒๕,๕๓๐ ๑๒.๘๐ 

๑๓,๕๓๐ ๑๖,๖๔๐ ๒๔,๙๖๐ ๑๒.๖๐ 

๑๓,๑๖๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๙,๘๖๐ - ๒๓,๒๗๐ ๑๒.๔๐ 



 

-๕- 

 

    ๒)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน  (พิจารณาเฉพาะตําแหนงในสายงานโดยไมตองพิจารณา

ระดับตําแหนง เชน            นักบริหารงานเทศบาล  นักบริหารงานคลัง เปนตน)  คะแนนเต็ม  ๖  คะแนน 

ระดับ  ๙ ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได 

                                                           ๑๕ ป  ข้ึนไป ๖ 

๑๔ ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๕  ป ๕.๘ 

๑๓ ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๔  ป ๕.๖ 

๑๒ ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๓  ป ๕.๔ 

๑๑ ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๒  ป ๕.๒ 

๑๐ ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๑  ป ๕.๐ 

๙  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๐  ป ๔.๘ 

๘  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๙  ป ๔.๖ 

๗  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๘  ป ๔.๔ 

๖  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๗  ป ๔.๒ 

๕  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๖  ป ๔.๐ 

๔  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๕  ป ๓.๘ 

๓  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๔  ป ๓.๖ 

๒  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๓  ป ๓.๔ 

๑  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน    ๒  ป ๓.๒ 

                                                      ต่ํากวา  ๑  ป ๓.๐ 
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๔.  อายุราชการ  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

ระดบั ๙ ระดบั ๘ ระดบั ๗ ระดบั ๖ คะแนนที่ได 

๓๕ ป  ข้ึนไป ๒๐ 

๓๓  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๓๕  ป ๑๙.๖๐ 

๓๑  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๓๓  ป ๑๙.๒๐ 

๒๙  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๓๑  ป ๑๘.๘๐ 

๒๗  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๒๙  ป ๑๘.๔๐ 

๒๕  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๒๗  ป ๑๘ 

๒๓  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๒๕  ป ๑๗.๖๐ 

๒๑  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๒๓  ป ๑๗.๒๐ 

๑๙  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๒๑  ป ๑๖.๘๐ 

๑๗  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน ๑๙  ป ๑๖.๔๐ 

๑๕  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๗ ป ๑๖ 

๑๓  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๕ ป ๑๕.๖๐ 

๑๑  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๓ ป ๑๕.๒๐ 

๙  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๑ ป ๑๔.๘๐ 

๗  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน   ๙ ป ๑๔.๔๐ 

๕  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน   ๗ ป ๑๔ 

๓  ป  ข้ึนไป  แตไมเกิน   ๕ ป ๑๓.๖๐ 

                ต่ํากวา  ๓  ป  ลงมา  ๑๓.๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

 

๕.  ความผิดยอนหลัง  ๕  ป  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

ระดบั ๙ ระดบั ๘ ระดบั ๗ ระดบั ๖ คะแนนที่ได 

                                 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ๑๐ 

                                 วากลาวตักเตือน ๑ ครั้ง ๙.๘ 

                                 ภาคทัณฑ ๑ ครั้ง ๙.๖ 

                                  ตัดเงินเดือน ๑ ครั้ง ๙.๔ 

                                  ลดข้ันเงินเดือน ๑ ครั้ง ๙.๒ 

                                  ถูกลงโทษทางวนิยั  ๒  ครั้ง (ไมรวมวากลาวตักเตือน) ๙.๐ 

                         ถูกลงโทษทางวินัยเกินกวา  ๒  ครั้ง ๘.๘ 

 

๖.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษยอนหลัง ๕ ป  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

ไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน รวม 
คะแนนท่ีได 

๒ ข้ัน/ครั้ง/ป ๑.๕ ข้ัน/ครั้ง/ป ๑ ข้ัน/ครั้ง/ป (จํานวนข้ัน/ป) 

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 
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