
 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับสายงานผูบริหารของเทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 

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

           ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด                            

จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร  

ฉะน้ัน   อาศัยอํานาจตามความ  ในขอ ๙๘ (๖)  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด   

เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  

๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังน้ี 
 

๑. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 

๑.๑  ผูอาํนวยการกองคลงั   (นักบริหารงานคลัง  ระดับ ๗) ตําแหนงเลขที่ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑   

จํานวน  ๑  อัตรา 
  

๒.  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรูความสามารถที่ตองการ     

หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรูความสามารถที่ตองการ  เปนไปตาม

เอกสารหมายเลข ๑ ทายประกาศ  
 

๓.  คุณสมบัติของผูสมัคร     

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ทายประกาศ 
 

     ๔. การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร   

                       การสมัครคัดเลือก ผูที่จะสมัครคัดเลือก  จะตองย่ืนใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ตามที่

คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดดวยตนเอง  ต้ังแตวันที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที ่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘    

ในวันและเวลาราชการ  ไดที่งานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ

จังหวัดรอยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันสุดทายของการรับสมัครตาม

ประกาศน้ี  
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               ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร 

         ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครคัดเลือก พรอมดวย

หลักฐานเอกสารที่ครบถวนถูกตองซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารทุกฉบับในวัน

สมัคร ดังตอไปน้ี 

๕.๑  ใบสมัคร พรอมรูปถายชุดขาราชการหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว 

จํานวน  ๒ รูป  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖  เดือน และใบรับรองแพทย ซึ่งออกไวไมเกิน ๑ เดือน  ตามเอกสาร

หมายเลข ๓ ทายประกาศนี ้

๕.๒  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครฯ พรอมรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน ๑ ชุด 

๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรบัรอง 

สาํเนาทกุฉบับ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

๕.๔  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ทีต่รงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ 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 อนุญาตใหสมัครคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น   ตามเอกสารหมายเลข ๔ ทายประกาศ 

๕.๗  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข ๕ ทายประกาศ 

                     ๕.๘ แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร และแบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน 

ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล แนวคิดในการปฏิบัติงานใน ตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก แนวทางพัฒนางานในหนาที่ 

แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖ ทายประกาศ จํานวน ๗ ชุด  

(ใหสงในวันสมัครเขารับการคัดเลือกฯ) 
 

         สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งน้ี ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใด มีคุณสมบัติ

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

ในการสมัครเขารับการคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ๆ  
 

              ๖.  คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 

  ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
 

              ๗.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

                 ๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ในวันที่  

๑๔  สิงหาคม   ๒๕๕๘   ณ   เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จงัหวัดรอยเอ็ด   หรอืสอบถามทาง

โทรศัพทหมายเลข ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  หรือทาง www.tessabanatsamat.go.th  พรอมทั้งแจงไปยงัประธาน

กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดที่มีพนักงานเทศบาลในจังหวัดสมัครคัดเลือก   
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                      ทั้งน้ี หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติ

ไมตรงตามที่กําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไมใหผูน้ันเขารับการคัดเลือกหรือพิจารณา

ไมใหผานการคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
 

              ๘.  หลกัเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

                           คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากเอกสารขอมูลตาง ๆ ของ

ผูสมัครและสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลที่แสดงออกถึงความรู ความสามารถและความเหมาะสมของผูสมัครตามที่

เห็นสมควร    เง่ือนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตาม เอกสารหมายเลข ๗ ทายประกาศ   
 

              ๙.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูผานการคัดเลือก 

              ๙.๑   การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกตามที่

กําหนด แลวรวมคะแนนสัมภาษณ วิสัยทัศน ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร และคะแนนประวัติการรับ

ราชการ(คุณสมบัติ) แลวจัดเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนตํ่าสุด  และพิจารณาผูที่อยูในลําดับ

ที่ดีกวาจะไดรับการแตงต้ังกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากัน 

ใหจัดลําดับผูที่คะแนนเทากัน ดังน้ี 

(ก) ถาคะแนนรวมเทากัน  ใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 

(ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากัน ใหพิจารณาจากผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน

ตําแหนงระดับปจจุบันกอน 

(ค) ถาไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกัน ใหพิจารณาจาก

เงินเดือนมากกวา 

(ง) ถาเงินเดือนเทากัน  ใหพิจารณาจากอายุราชการ 

(จ) ถาอายุราชการเทากัน  ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงกวา 

(ฉ) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันเดียวกัน ใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 

(ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันเดียวกันพรอมกัน  ใหพิจารณาผูใดมีอายุมากกวา 

  ๙.๒  บัญชีผูผานการคัดเลือกใหใชไดไมเกิน ๖๐ วัน นับแตประกาศผลการคัดเลือก โดยเทศบาลอ่ืน

จะขอใชบัญชีคัดเลือกน้ีไมได 

๙.๓  ผูที่ไดขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือก ถามีกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี ใหเปนอันยกเลิกการ

ขึ้นบัญชีผูน้ันไวในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก คือ 

 (ก) ผูน้ันไดรับการแตงต้ังในตําแหนงที่คัดเลือกไดไปแลว 

(ข) ผูน้ันไดขอสละสิทธิรับการแตงต้ังในตําแหนงที่คัดเลือกได 

 (ค) ผูน้ันไดออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม กอนการแตงต้ัง  

 (ง) ผูน้ันมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ  

 (จ) เมือ่ ก.ท.จ. รอยเอ็ด มีมติในเรื่องดังกลาวเปนอยางอ่ืน 
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                 ๑๐. กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการคัดเลือก 

       คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกในวันจันทรที ่  ๓๑   สงิหาคม   ๒๕๕๘   

เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด ศาลากลาง

จังหวัดรอยเอ็ด ชั้น ๔ 
 

        ๑๑. ประกาศผลการคัดเลือก 

    ประกาศผลการคัดเลือกฯ  ใน วันอังคารที ่ ๑  กันยายน  ๒๕๕๘   ณ  เทศบาลตําบล                      

อาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จงัหวัดรอยเอ็ด หรอืทาง www.tessabanatsamat.go.th 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ    ณ   วันที่    ๗   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

                                       ยงยุทธ  ไตรสุทธ์ิ 

     (นายยงยุทธ  ไตรสุทธ์ิ) 

   ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด 

 ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 
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เอกสารหมายเลข ๒ 

 

แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  

บัญชีรายชื่อตําแหนงที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 

ลงวันที่   ๗   กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

 

 

ตําแหนง คุณสมบัติ 

๑. ผูอํานวยการกองคลัง 

         (นักบริหารงานคลัง  ๗) 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานคลัง ๖ ขอ ๑  และ      

(๑) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย              

(นักบริหารงานการคลัง ๗) หรือที่ ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอย

กวา ๒ ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการ

คลัง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป หรือ 

(๒) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนาฝาย    

(นักบริหารงานการคลัง ๖) หรือหัวหนากอง (นักบริหารงาน

การคลัง ๖) หรือ ที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

กาํหนดเวลา ๔ ป ใหลดเปน ๓ ป สําหรับผูไดรับปริญญาโท

หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางบัญชี พาณิชยศาสตร 

เศรษฐศาสตร บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน 

การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 

(เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปตองมีการศึกษา

วิชาบัญชีไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

   (๓)  ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้น  ๑๖,๑๙๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข ๓ 

 

ลําดับที่สมัคร............................. 

 

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับสายงานผูบริหารของเทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 

 

ตําแหนง ..........................................(...............................................) 

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

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

 

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 

 

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

 

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

 

 ประเภทตําแหนง    บริหารระดับสูง    บริหารระดับกลาง 

      วิชาชีพเฉพาะ    เช่ียวชาญเฉพาะ        ทั่วไป 

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

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

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

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

๕.  สถานที่ติดตอ 

 ที่อยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 

 บานเลขที่………………….ซอย/ตรอก………….………………….ถนน…………………………….… 

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

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

 e-mail…………………………………………….…………….. 

 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 

   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ช่ือคูสมรส……………………..สกุล………………..………….อาชีพ………………..……………….. 

 

ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

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

 

รูปถายขนาด 

๑ นิ้ว 



 

-๒- 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกไวไมเกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรค

เหลาน้ีหรือไม 

ความดัน 

โลหิตสูง 
หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เปน       

ไมเปน       

๘.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 
การไดรับทุน 

ปรญิญาตร ี

 

     

ปรญิญาโท 

 

     

ปรญิญาเอก 

 

     

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  

ที่สําคัญ 

     

๙.  ประวัติการรับราชการ 

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

 ระยะเวลาปฏิบติัราชการรวม………….ป………...เดือน 

การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร 

ช่ือตําแหนง ประเภทตําแหนง ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง 

๑.    

๒.    

๓.    

ฯลฯ    

 

ประเภทตําแหนง  ใหระบุวาเปนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 

๑๐.  การฝกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 

หลักสูตรที่อบรม 

ช่ือหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานที่จัด สถานที่อบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 

     

     

     

     



 

-๓- 

 

๑๑.  ดูงาน  (ที่สําคัญๆ) 

การดูงาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหวางวันที่ ทุนการดูงาน 

    

    

    

    

    

 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบติังาน ผลสําเร็จ 

    

    

    

    

    

    

 

๑๓.  ความสามารถพเิศษอ่ืน ๆ 

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

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

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

 

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

-๔- 

 

๑๕.  ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ไดรับการยกยอง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ผลงาน สถานที/่ผูมอบเกียรติคุณ 

    

    

    

 

๑๖.  คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผูสมัครที่เห็นวาเดน  และเก่ียวของกับงาน 

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

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

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

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

(ใหจัดทําเอกสารเปนรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร) 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครน้ีถูกตองครบถวนทุกประการ  หากตรวจสอบพบวาขาพเจา

ปดบังขอความหรือใหขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหถือ

วาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งน้ี 

 

   ลงลายมือช่ือผูสมัคร……………………………………………….. 

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

    วันที่  เดือน  ป  ………………………………….…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบของเจาหนาที ่

(   )  คุณสมบัติครบถวน 

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

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

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

 

 

                                                     (ลงช่ือ)……….…………….............ผูตรวจสอบ 

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

                                                              เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 



 

 

เอกสารหมายเลข ๔ 

 

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตร ี

อนุญาตใหพนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกตําแหนงสายงานผูบริหาร  

 

 

เขียนที่…………………………………………………………………… 

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

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

อําเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให….…………………………….. ..ซึ่งเปนพนักงาน

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

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

คัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนและแตงต้ังพนักงาน

เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับสายงานบริหารของเทศบาล………..................................……….. ใน

ตําแหนง…………………………….............และยินยอมใหโอนไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นไดหากผานการ

คัดเลือก  

 

 

ลงช่ือ………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………) 

ตําแหนง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๕ 

แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) 

การสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับสายงานบริหาร 

ของเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

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

ชื่อผูสมัคร…………………………………..........................อายุ……………...ป……………..เดอืน 

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

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

คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 

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

๒. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษา

สูงสุดท่ีไดรับซ่ึงเปนคุณวุฒิท่ีตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร) 

 

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

 

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง   

   ๓.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

ปจจุบันในสายงานระดับปจจุบัน  

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

รวม……………………ป……………………….เดอืน………………..วัน 

 

   ๓.๒ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน

สายงานปจจุบัน (นับต้ังแตวันเริ่มตําแหนง

ในสายงานผูบริหาร) 

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

รวม……………………ป……………………….เดอืน………………..วัน 

 

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

รวม……………………ป……………………….เดอืน………………..วัน 

 

๕. ความผิดยอนหลัง ๕ ป  

(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

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

 ลดขั้นเงินเดือน……………..……..ครั้ง 

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ  

(ยอนหลงั ๕ ป) 

๑. เงนิเดอืนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมท้ังป……ขั้น 

๒. เงนิเดอืนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมท้ังป……ขั้น 

๓. เงนิเดอืนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมท้ังป……ขั้น 

๔. เงนิเดอืนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมท้ังป……ขั้น 

๕. เงนิเดอืนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗.……………..บาท ไดรับพิจารณารวมท้ังป……ขั้น 

                                                                                                

รวม……………ขั้น 

 

  รวมคะแนน  

หมายเหตุ

๒. ใหผูเขารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัตินี้ สงพรอมใบสมัครและสําเนาบัตรประวัตพนักงานเทศบาล ซ่ึง

ตนเองไดตรวจสอบและรับรองความถูกตองแลว 

      ๑.    ใหเจาของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑและใสคะแนนในชองท่ีกําหนด 

 

      ขอรับรองวาถูกตอง 

 

 

 

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

                   (………………………………….) 

 

การตรวจสอบของเจาหนาที ่

(   ) คุณสมบัติครบถวนและคะแนนคุณสมบัติ

ถูกตอง 

(   )  คุณสมบัติไมครบถวน

เน่ืองจาก……….………………………………………………

…………………………………… 

        (ลงช่ือ)……….………………………..ผูตรวจสอบ 

              

       



 

เอกสารหมายเลข ๖ 

หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน  

  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนดวยตนเอง โดยมีองคประกอบ

และรูปแบบในการเขียน ดังน้ี 

1. 
(1) ใหนําเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรม

องคประกอบในการเขียนขอเสนอ 

ที่จะดําเนินการ และกําหนดตัวชี้วัด

(2) บทสรุป และขอเสนอแนะ 

ความสําเร็จไวดวย โดยการเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนน้ี ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองแสดงถึงแนวคิด ความคาดหวัง 

เปาหมายหรือความต้ังใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ของเทศบาลในดานตาง ๆ ของตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือก เชน การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การ

บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือใหเทศบาลมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการ

จัดการบริหารสาธารณะและการรองรับการถายโอนภารกิจตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง 

ตลอดจนอาจอางอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการตาง ๆ โดยขอเสนอดังกลาวจะตองเปนขอเสนอที่เปนรูปธรรม

และสามารถนําไปปฏิบัติได และมีเหตุผลประกอบขอเสนอที่นาเช่ือถือ มีความสอดคลองกันในประเด็นตาง ๆ ซึ่ง

สามารถนําไปตรวจติดตามประเมนิผลได 

2. 
การเขียนขอความเกี่ยวกับวิสัยทัศน ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนขอเสนอเกี่ยวกับ

วิสัยทัศน ดังน้ี 

รูปแบบการเขียนขอความ 

(1) ใหมีการแบงโครงสรางการเขียนใหชัดเจนตามองคประกอบที่กําหนดตามขอ ๑  

(2) มีลักษณะที่เปนรูปธรรมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

(3) ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจยกตัวอยาง

มาประกอบพอสังเขปเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ดีย่ิงขึ้น 

(4) มีความยาว ๕-๑๐ หนากระดาษ A๔ โดยจัดพิมพและจัดทําเปนรูปเลมใหเรียบรอย 

จํานวน ๘ ชุด  

3. 
(1) ปกหนา 

รูปแบบการนําเสนอ 

(2) สารบัญ 

(3) ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน 

(4) ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร(ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต) 

(5) บทสรุป 

(6) เอกสารอางอิง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(ปก) 

แบบแสดงวิสัยทัศน และแบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

ประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับสายงานบริหารของเทศบาล 

 

 

 

 

ตําแหนง………………………………(……………………………) 

เทศบาล………………………………………………. 

อําเภอ…………………………………………….. 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

เสนอโดย 

ชื่อ………………………………………………………………….. 

ตําแหนง………………………………(……………………………) 

เทศบาล……………………………………………………. 

อําเภอ………………………………………………….. 

จังหวัด………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

หนา 

คํานํา 

ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน 

ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 แนวทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุเปาหมาย..................................................................................................  

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

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

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

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ.............................................................................................................................  

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

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

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

 

(ลงช่ือ).................................................................... 

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

    ผูเสนอขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน 

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

 

 

 



 

 

แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานยอนหลังไมเกิน ๓ ป) 

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

๑. ช่ือผลงาน..................................................................................................................................................  

๒. ระยะเวลาที่ดําเนินการ...............................................................................................................................  

๓. ความรูความสามารถที่ใชในการดําเนินการ (ที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ) 

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

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

๔. สรุปสาระสําคัญของผลงาน และขั้นตอนการดําเนินการ............................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอรับรองวาผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ).................................................................... 

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

     ผูเสนอผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

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

 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกลาวขางตนตรงกับความเปนจริง

ทุกประการ 

(ลงช่ือ).................................................................... 

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

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

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

 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข ๗ 

เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

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

  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังพนักงานเทศบาล

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลในแตละตําแหนงตามขอ ๙๘ (๓) แหง

ประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล  มีดังตอไปน้ี 

   เกณฑในการคัดเลือก        

เกณฑในการคัดเลือกจะพิจารณาวาผูเขารับการคัดเลือกแตละคน มีความรู ความสามารถ  ทักษะ 

ประสบการณและผลงานในอดีต วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะเขารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ

ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตาง ๆ  โดยใหผูเขารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขาดํารง

ตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผูเขารับ

การคัดเลือกมาแลว (ยอนหลังไมเกิน ๓ ป นับต้ังแตดํารงตําแหนงบริหาร)  ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 

       ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่ ความประพฤติและคุณลักษณะ

อ่ืน ๆ  จาํนวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

   ๑)  วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก จํานวน ๒๐ คะแนน 

         วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือก  ผูเขารับการคัดเลือก             

จะตองจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอขอมูล

ดานตางๆ ดังน้ี 

• ขอมูลสวนบุคคล 

• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 

• แนวทางพัฒนางานในหนาที่ 

• แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับการคัดเลือก 

๒)  ความรอบรูงานในหนาที่ จํานวน  ๒๐  คะแนน 

    ความรอบรูงานในหนาที่  พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะแตงต้ัง 

รัฐธรรมนูญ  กฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  กฎหมายกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กฎหมายเกี่ยวของกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ  

รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง 

   ๓)  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๑๐  คะแนน 

        ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแลว  

และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ  สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืนหรือหนวยงานสวนราชการอ่ืน

ได  เชน  การจัดโครงการใหม ๆ ที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมาก 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)  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 

        การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ  พิจารณาจาก  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได           

การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ  การบริหารราชการ 

   ๘)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค และคุณลักษณะอ่ืน ๆ      ๑๐ คะแนน     เชน 

        ๑)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จําเปนสําหรับนักบริหารพิจารณาจากการ

มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนา ที่และภารกิจของสวนราชการ  เชน มุงประโยชนของสวนรวม มีความ

ซื่อสัตย  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม กลาวคือ  กลาคิด  กลาทํา  กลานํา  กลาเปลี่ยน  มีความโปรงใส   

        ๒)  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสหนาที่การงาน 

กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาใหกับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 

        ๓)  มนุษยสัมพันธ  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมี       

ประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไขและลดขอ

ขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการ  และหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนผู

มาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 

        ๔)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการแสดง

ความ คิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน  

ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

       ๕) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสรางสรรค ความพยายามในการบริหารงาน ความ

รบัผดิชอบ 

        ๖) ความมั่นคงในอารมณ  พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ 

 

       ข. ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (รายละเอียดแนบทาย) ไดแก 

            ๑)  เงินเดือน      คะแนนเต็ม  ๒๐   คะแนน 

            ๒)  วุฒิการศึกษา     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 (ฉบับที ่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

ระดับ  ๙ 

  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได 

                                       ปรญิญาเอก ๒๐ 

                                       ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา * ๑๘.๘๐ 

                             ประกาศนียบัตรช้ันสูงหรือเทียบเทา ๑๘.๔๐ 

                                       ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ๑๘ 

                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา ๑๗.๒๐ 

                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา ๑๖.๔๐ 

                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ๑๖ 

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

 *  วุฒิการศึกษาเทียบเทา หมายถึงเทียบเทาวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

๓.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน

      ๑)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานระดับปจจุบัน  คะแนนเต็ม  ๑๔  คะแนน 

  รวมคะแนน  ๒๐  คะแนน 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได 

๑๐ ปขึ้นไป ๑๔ 

๙  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๐  ป ๑๓ 

๘  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๙  ป ๑๒ 

๗  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๘  ป ๑๑ 

๖  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๗  ป ๑๐ 

๕  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๖  ป ๙ 

๔  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๕  ป ๘ 

๓  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๔  ป ๗ 

๒  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๓  ป ๖ 

๑  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๒  ป ๕ 

ตํ่ากวา  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  ขึ้นไป ๖ 

๑๔ ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๕  ป ๕.๘ 

๑๓ ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๔  ป ๕.๖ 

๑๒ ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๓  ป ๕.๔ 

๑๑ ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๒  ป ๕.๒ 

๑๐ ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๑  ป ๕.๐ 

๙  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๐  ป ๔.๘ 

๘  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๙  ป ๔.๖ 

๗  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๘  ป ๔.๔ 

๖  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๗  ป ๔.๒ 

๕  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๖  ป ๔.๐ 

๔  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๕  ป ๓.๘ 

๓  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๔  ป ๓.๖ 

๒  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๓  ป ๓.๔ 

๑  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    ๒  ป ๓.๒ 

                                                      ตํ่ากวา  ๑  ป ๓.๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๖- 

๔.  อายุราชการ

ระดับ ๙ 

  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได 

๓๕ ป  ขึ้นไป ๒๐ 

๓๓  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๓๕  ป ๑๙.๖๐ 

๓๑  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๓๓  ป ๑๙.๒๐ 

๒๙  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๓๑  ป ๑๘.๘๐ 

๒๗  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๙  ป ๑๘.๔๐ 

๒๕  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๗  ป ๑๘ 

๒๓  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๕  ป ๑๗.๖๐ 

๒๑  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๓  ป ๑๗.๒๐ 

๑๙  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๑  ป ๑๖.๘๐ 

๑๗  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน ๑๙  ป ๑๖.๔๐ 

๑๕  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๗ ป ๑๖ 

๑๓  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๕ ป ๑๕.๖๐ 

๑๑  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๓ ป ๑๕.๒๐ 

๙  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๑ ป ๑๔.๘๐ 

๗  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน   ๙ ป ๑๔.๔๐ 

๕  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน   ๗ ป ๑๔ 

๓  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน   ๕ ป ๑๓.๖๐ 

                ตํ่ากวา  ๓  ป  ลงมา  ๑๓.๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

 

๕.  ความผิดยอนหลัง  ๕  ป  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได 

                                 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ๑๐ 

                                 วากลาวตักเตือน ๑ ครั้ง ๙.๘ 

                                 ภาคทัณฑ ๑ ครั้ง ๙.๖ 

                                  ตัดเงินเดือน ๑ ครั้ง ๙.๔ 

                                  ลดขั้นเงินเดือน ๑ ครั้ง ๙.๒ 

                                  ถูกลงโทษทางวินัย  ๒  ครั้ง (ไมรวมวากลาวตักเตือน) ๙.๐ 

                         ถูกลงโทษทางวินัยเกินกวา  ๒  ครั้ง ๘.๘ 

 

๖.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษยอนหลัง ๕ ป  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 
คะแนนที่ได 

๒ ขั้น/ครั้ง/ป ๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ป ๑ ขั้น/ครั้ง/ป (จํานวนขั้น/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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