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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
 หรือข้าราชการประเภทอ่ืน  มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารท่ีว่างของเทศบาล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการประเภทอ่ืน  
มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองเมืองพล 

----------------------------------------------- 
         ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล จะดําเนินการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน  มาบรรจุและแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจ
ตามความในข้อ  ๙๘ (๖)  แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังน้ี 
 

๑.  ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 1.1  สายงานนักบริหารงานเทศบาล  ประกอบด้วย 
  (1)  รองปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) 

๑.2  สายงานนักบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย 
       (๑)  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๘ (นักบริหารงานทั่วไป ๘) 
 (2)  หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับ 7  (นักบรหิารงานทั่วไป 7)   
 (3)  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 6 (นักบรหิารงานทั่วไป 6) 
 (4)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) 
๑.3  สายงานนักบริหารงานคลัง  ประกอบด้วย 
 (๑)  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานคลัง  ระดับ ๗  (นักบริหารงานคลัง ๗) 
 (๒)  หัวหน้าฝา่ยพัฒนารายได้  ระดับ ๖  (นักบริหารงานคลัง ๖) 
๑.4  สายงานนักบริหารงานช่าง  ประกอบด้วย 

                             (๑) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับ ๗ (นักบรหิารงานช่าง ๗) 
  1.5  สายงานนักบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย 
   (1)  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา 6)    

๒.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ     
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ  เป็นไปตาม

เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  
 

๓.  คุณสมบัติของผูส้มัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ 

 

๔. การรับสมัครคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร   
๔.๑ การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกฯจะต้องย่ืนใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามท่ี

คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่  23  กรกฎาคม  2557  ถึงวันที่  14 สิงหาคม  2557 ในวัน
และเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองเมืองพล  ถนนเสริมสวาสด์ิ  ตําบลเมือง
พล  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โทร. ๐-๔๓๔๑-๔๐๙๑  ต่อ  ๒๐๘  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึง
วันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศน้ี  
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๔.๒ ผู้สมัครคัดเลือก มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร

คัดเลือกย่ืนใบสมัครคัดเลือกไว้หลายตําแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่ได้สมัครไว้
ก่อนแล้วเพียงตําแหน่งเดียวเท่าน้ัน  

 

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อมด้วย

หลักฐานเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสาร ทุกฉบับ
ในวันสมัคร ดังต่อไปน้ี 

๕.๑ ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด                
๑ น้ิว จํานวน  ๒  รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน และใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน               
ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศน้ี 

๕.๒ สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯพร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า  จํานวน                
๑  ชุด 

๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง
สําเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

๕.๔  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record)                
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.หรือ ก.ท. (เดิม) กําหนด               
อย่างละ   ๑  ชุด  สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเน่ือง ๒ ปี ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผล
การเรียนระดับปริญญาตรี ควบคู่กับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย 
สําหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๕.๕ หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุแต่งต้ังและให้          
พ้นจากตําแหน่ง) อนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพ่ือโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของ
เทศบาล ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายประกาศ 

๕.๖  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข  ๕                
ท้ายประกาศ 

๕.๗  ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ และแบบแสดงผลงานด้าน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต) ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ที่
ดําเนินการจัดทําและรับรองผลงานภายในช่วงเวลาการรับสมัคร โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 
ตามเอกสารหมายเลข ๖ ท้ายประกาศ จํานวน  ๔  ชุด 

สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในคร้ังน้ี ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  

 

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
     ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 

 
 
 

/7. การประกาศ... 
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๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคัดเลือก 
๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหมายเลข

ประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)วัน เวลา และสถานที่ดําเนิน การ
คัดเลือก ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขตจังหวัด
ขอนแก่นทราบ ในวันที่ ๑5 สิงหาคม 2557 และประกาศรายช่ือเพ่ิมเติมในวันที่  21 สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

๗.๒  กรณีผู้สมัครคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่าคะแนนประวัติการรับ
ราชการ(คุณสมบัติ)ของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครคัดเลือกผู้น้ันมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือทักท้วงขอให้แก้ไขคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเองโดยทํา
หนังสือถึงนายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือที่จะทักท้วง
คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) โดยย่ืนหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สํานักปลัดเทศบาล ระหว่าง
วันที่  19  สิงหาคม  ๒๕๕๗   ในเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้
เพ่ิมรายช่ือหรือคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) แต่ประการใด  

ทั้งน้ี หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามที่กําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้น้ันเข้ารับการคัดเลือกหรือพิจารณา
ไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ   

ประสบการณ์และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ประวัติการรับ
ราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอ
วิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจาก
การบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว  ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังน้ี 

ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ  
จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

     ๑) วิสัยทศัน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จํานวน 20 คะแนน แยกเป็น 
 1.1) การจัดทําเอกสารวิสัยทัศน์    จํานวน  10  คะแนน 
 1.2) การแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้ากรรมการคัดเลือก  จํานวน  10  คะแนน 
     ๒) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต     จํานวน  10  คะแนะ แยกเป็น 

2.1) การจัดทําเอกสารผลงาน    จํานวน   5   คะแนน 
2.2) การนําเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการคัดเลือก  จํานวน   5   คะแนน 

     ๓) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรืออาจใช้วิธีอ่ืนเพ่ิมเติม
ในเรื่องเก่ียวกับ 

     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) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  

   จํานวน  ๑๐  คะแนน 
/ข. ประวัติ..... 



- 4 - 
 
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) ๕ปี              จํานวน  ๑๐  คะแนน 
                          ๖)  ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี                   จํานวน  ๑๐  คะแนน 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ ท้ายประกาศ 
 

๙.  การประกาศวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคดัเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในวันที่  

29  สิงหาคม   ๒๕๕๗  ณ  สถานที่ที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด โดยจะประกาศให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่
น้อยกว่า  ๕ วันทําการ ดังน้ี 

 

๑๐.  หลักเกณฑ์การตัดสนิ 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนสมรรถนะหลัก

ทางการบริหาร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

๑๑.  การขึน้บัญชีและการยกเลิกบัญชีผูผ้่านการคัดเลอืก 
๑๑.๑  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกตามที่

กําหนด แล้วรวมคะแนนสัมภาษณ์  วิสัยทัศน์  ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  และคะแนนประวัติการ
รับราชการ(คุณสมบัติ) แล้วจัดเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนตํ่าสุด  และพิจารณาผู้ที่อยู่ใน
ลําดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไป  และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวม
เท่ากัน ให้จัดลําดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังน้ี 

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 

      (ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน
ตําแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 

      (ค) ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า 

     (ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 

      (ช) ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเดียวกันพร้อมกัน  ให้พิจารณาผูใ้ดมีอายุ
มากกว่า   

๑๑.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรี โดยจัดทําบัญชี
รายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนท่ีได้ไว้ในประกาศด้วย เพ่ือประกาศ
ผลการคัดเลือก พร้อมแจ้งไปยัง ก.ท.จ.ทุกจังหวัด และนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดขอนแก่น ทราบ  

 
/11.3 บัญชี..... 
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๑๑.๓  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๖๐ วัน นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก โดย
เทศบาลอ่ืนจะขอใช้บัญชีคัดเลือกน้ีไม่ได้ 

๑๑.๔  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ 

 (ก) ผู้น้ันได้รับการแต่งต้ังในตําแหน่งที่คัดเลอืกได้ไปแล้ว 
(ข) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการแต่งต้ังในตําแหน่งที่คัดเลือกได้ 

 (ค) ผู้น้ันได้ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ก่อนการแต่งต้ัง 
 (ง) ผู้น้ันมคีุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด หรอืเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
 (จ) เมื่อ ก.ท.จ.ขอนแก่น มมีติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 
 

๑๒. การแต่งต้ัง 
ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง  ก็ต่อเมื่อในรอบปีที่แล้วจนถึงวัน

แต่งต้ังต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวน และได้รับ
ความเห็นชอบแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ขอนแก่นแล้ว  เทศบาลจะดําเนินการแต่งต้ัง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่คัดเลือกตามลําดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ออก
คําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ  ณ  วันที่          เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

  ประยุทธ  ชาญนุวงศ์ 
 

(นายประยุทธ  ชาญนุวงศ์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ขอนแก่น 

ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน 
มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
ตําแหน่ง หน้าที่ความรบัผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

***************** 
ชื่อตําแหน่ง    รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๐ - ๐๑๐๑ - ๐๐๒ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะรองปลัดเทศบาลของเทศบาล ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก  และคุณภาพของงานสูง
มาก  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ี  ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงาน
เทศบาล โดย  ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ทําหน้าท่ีท่ีต้องใช้ความรู้  ความสามารถในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทํา
ความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ซ่ึงเป็นอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล เช่น งานบริหารบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษา
ความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชมุทํารายงานและบันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง 
ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น  รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการกําหนด เช่น เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ตาม พ.ร.บ.บัตรประจําตัว-ประชาชน เป็นนายทะเบียนท้องถ่ินตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ประเมินภาษีโรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งต้ังเข้าร่วม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วนราชการท่ีสังกดัและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีความสามารถในการบริหารงานเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ 
๔. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
๕. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๘. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๙. มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๑๐. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) 

  ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
  ๑๒. มีความเชี่ยวชาญงานในหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 



ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
***************** 

ชื่อตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ๘) 
เลขที่ตําแหน่ง  ๐๗-๐๑๐๒-๐๐๓  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของ
งานสูงมากเป็นพิเศษ หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง  หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ    
ความยาก    และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษเทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดย
ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน 
เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร   งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น  ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่าง ๆ  งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามที่ได้รับ  แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน ทําหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในวิชาการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคํ้าปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ

แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ 
๕. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๖. มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงาน 
๗. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๘. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
๙. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจดัทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) 
๑๐. มีความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 
  ๑๑. มีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที ่
 
 
 
 
 



ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
***************** 

ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายปกครอง  (นักบริหารงานทั่วไป ๗) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๕ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหนา้หน่วยงานที่มหีน้าที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงาน
สูงมาก  เทียบได้ระดับเดยีวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหนว่ยงานและ
ปกครองผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน 
เช่น  งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น  ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่าง ๆ  งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานทําหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในวชิาการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที ่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคํ้าปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ

แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ 
๕. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๖. มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงาน 
๗. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๘. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
๙. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจดัทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) 
๑๐. มีความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตําแหน่ง หน้าที่ความรบัผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
***************** 

ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
เลขที่ตําแหน่ง   07-0102-004 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก  และ
คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานท่ัวไป โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผูอ้ยู่ใต้บังคบับัญชา
จํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปท่ียาก
มาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริม 
การท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร 
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากมาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร 
กํากับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม การบันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม การทํารายงานการประชุมและ
รายงานอ่ืน ๆ การทําเร่ืองติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหนา้ท่ี ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมาย 

 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

1.  มีความรู้ในวิชาการบริหารงานท่ัวไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
3.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการท่ีสังกัด 

  ๔.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

5.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
6.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
7.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
8.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
9.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
***************** 

ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั  (นักบริหารงานการคลัง ๗) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๓ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหนา้หน่วยงานที่มหีน้าที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงาน
สูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานการคลัง  โดยควบคุมหน่วยงานหลายด้าน   และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผู้ชํานาญการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้ รับ
มอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ต้อง
ใช้ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและ
บัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งาน
จัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ 
การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
จะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทํารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย กําหนด
รายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดย ทั่วไปของเทศบาล  สืบหาแหล่งที่มาของ
รายได้ ดําเนินการให้มีการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเล่ียงภาษีแนะนําวิธีการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ
รักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในการบริหารงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที ่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย

ระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น  ๆ ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานในหน้าที ่
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๕. มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงาน 
๖. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๗. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
๘. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจดัทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 

  ๙. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกจิและ
สังคมของประเทศ 



ตําแหน่ง หน้าที่ความรบัผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
***************** 

ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบรหิารงานทั่วไป ๖) 
เลขที่ตําแหน่ง   04-0102-007 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก  และ
คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานท่ัวไป โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผูอ้ยู่ใต้บังคบับัญชา
จํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปท่ียาก
มาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริม 
การท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร 
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากมาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร 
กํากับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม การบันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม การทํารายงานการประชุมและ
รายงานอ่ืน ๆ การทําเร่ืองติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหนา้ท่ี ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมาย 

 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

1.  มีความรู้ในวิชาการบริหารงานท่ัวไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
3.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการท่ีสังกัด 

  ๔.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

5.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
6.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
7.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
8.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
9.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
***************** 

ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ๖) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๒ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก  และ
คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  
และคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการคลังของเทศบาล และปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผู้ชํานาญการและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ต้อง
ใช้ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและ
บัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งาน
จัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ 
การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
จะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทํารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย กําหนด
รายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเทศบาล  สืบหาแหล่งที่มาของ
รายได้ ดําเนินการให้มีการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเล่ียงภาษีแนะนําวิธีการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ
รักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ชว่ยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑.  มีความรู้ในการบริหารงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที ่
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน กฎหมาย

ระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น  ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
๓.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกดั 
๔.  มีความสามารถในการปกครองบงัคับบัญชา 
๕.  มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงาน 
๖.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๗.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
๘.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอรใ์นการจัดทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 



ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
***************** 

ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง (นักบริหารงานช่าง ๗) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานทีม่ีหน้าที่ความรบัผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงาน
สูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานช่าง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและ ปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคับบญัชา
จํานวนมากพอสมควร หรอืปฏิบตัิงานเกี่ยวกับบริหารงานออกแบบและก่อสร้างในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มคีวามรู้
ความสามารถและความชํานาญในระดับเดียวกันและปฏิบัติงานอื่นที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงานช่าง งานโยธา การวางโครงการสํารวจวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียน
แบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์รูปแบบ รายการต่าง ๆ ดําเนินการประกวดราคา ทําสัญญาจ้าง 
ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง 
ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของเทศบาล เพื่อให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูก
สร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ํา ทางเท้า 
คลอง อาคาร และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา  งานจัดตกแต่งสถานที่  ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี 
งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวร
ยามสํานักงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา 
แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑.  มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานชา่งอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิานในหน้าที ่
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น  ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกดั 
๔.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ

แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๕.  มีความสามารถในการปกครองบงัคับบัญชา 
๖.  มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงาน 
๗.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๘.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
๙.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอรใ์นการจัดทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 

  ๑๐. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงาน และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ 
 



ตําแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
***************** 

ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ๖) 
เลขที่ตําแหน่ง   08-0108-003 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานในฐานะหัวหน้ากองการศึกษาของเทศบาล หรือปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานใน
ฐานะหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานในกอง/สํานักการศึกษาของเทศบาล โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนงานส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการ
ของเทศบาล และหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีรัฐกําหนด ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรบผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวมรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการ
ศึกษา ตลอดจนการกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมท่ี
เกี่ยวข้อง 
  ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและประสานงาน
เครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓. ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ 
  ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สํานักการศึกษา ประกอบด้วยการบรรจุแต่งตั้งการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินกานทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ การจัดสวัสดิการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทํารายงานประจําปี เป็นต้น 
  ๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณสําหรับ
สถานศึกษา รวมท้ังตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
  ๖. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณาอัตรากําลังและ
งบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวินิจฉัยสั่งการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการการศึกษาอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
             ๒. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมาย ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง กับครู กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
  ๓. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  ๔. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากร 
  ๕. มีความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลกัสตูร 
  ๗. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลกัสตูร 
  ๘. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๙. มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 
  ๑๐. มีคุณธรรมสําหรับผูบ้ริหาร 
  ๑๑. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรอบรูด้้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
  ๑๒. มีความสามารถในการตดิต่อประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา 
  ๑๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิานในหน้าท่ี 
  ๑๔. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะหป์ญัหา และสรุปเหตุผล 
 
 



  เอกสารหมายเลข ๒ 
บัญชีรายชื่อตําแหน่งที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล 

 ลงวันที่   9    กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
ตําแหน่ง คุณสมบัติ 

รองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

๑.  ดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๘) หรอืเป็น
ข้าราชการประเภทอ่ืน หรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ประเภทอื่นซึง่ดํารงตําแหน่งทีม่ี
ลักษณะงานเทยีบเคียงไดก้ับตาํแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 
โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รบัโอนจะต้องมรีะดับ
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๘ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างรัฐศาสตร์ การปกครอง รฐั
ประศาสนศาสตร์ การบรหิารรฐักิจ กฎหมาย 
๓.  เงินเดือนไมต่่ํากว่าขั้น ๑๙,๘๖๐ บาท 

ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๘ 
(นักบริหารงานทั่วไป ๘) 
 

 ๑.   ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ ๘  (นักบริหารงานทั่วไป ๘) 
หรือผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๘ (นักบริหารงานทั่วไป ๘) 
หรือผู้อํานวยการส่วน ระดับ ๘ (นักบริหารงานทั่วไป ๘)หรือเป็นข้าราชการ
ประเภทอื่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีลักษณะงาน
เทียบเคียงไดก้บัตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ ๘  (นักบริหารงาน
ทั่วไป ๘) หรือผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๘ (นักบริหารงาน
ทั่วไป ๘) หรือ ผู้อํานวยการส่วน ระดับ ๘ โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมรีะดับตาํแหน่งไม่ต่ํากวา่ระดับ ๘ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรอง และสําหรับผู้ได้รับปรญิญาโทหรือเทยีบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการวางแผน  
การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รฐัศาสตร์  เศรษฐศาสตร ์
๓.  เงินเดือนไมต่่ํากว่าขั้น ๑๙,๘๖๐ บาท 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ระดับ ๗ 
(นักบริหารงานทั่วไป  ๗) 

๑.   ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗ (นักบริหารงานทัว่ไป ๗) หรือเป็น
ข้าราชการประเภทอ่ืน หรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ประเภทอื่นซึง่ดํารงตําแหน่งทีม่ี
ลักษณะงานเทยีบเคียงไดก้ับตาํแหน่งหัวหน้าฝ่าย  ระดับ ๗ (นักบริหารงานทัว่ไป 
๗) โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมี
ระดับตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๗ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรอง และสําหรับผู้ได้รับปรญิญาโทหรือเทยีบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการวางแผน  
การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รฐัศาสตร์  เศรษฐศาสตร ์
๓.  เงินเดือนไมต่่ํากว่าขั้น  ๑๖,๑๙๐บาท 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

๑.   ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ หรือเป็นข้าราชการประเภทอื่น 
หรือพนกังานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่งดํารงตาํแหน่งที่มีลักษณะงานเทยีบเคียง
ได้กับตําแหน่งนกับริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมรีะดับตาํแหน่งไม่ต่ํากวา่ระดับ ๖ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรอง และสําหรับผู้ได้รับปรญิญาโทหรือเทยีบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการวางแผน  
การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รฐัศาสตร์  เศรษฐศาสตร ์
๓.  เงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น ๑๓,๑๖๐ บาท 



 
ตําแหน่ง คุณสมบัติ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับ ๗ 
(นักบริหารงานการคลัง  ๗ ) 

๑.  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗ (นักบริหารงานการคลัง ๗) หรอืเป็น
ข้าราชการประเภทอ่ืน หรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ประเภทอื่นซึง่ดํารงตําแหน่งทีม่ี
ลักษณะงานเทยีบเคียงไดก้ับตาํแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗ (นักบริหารงานการ
คลัง ๗) โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการตน้สังกัด และผู้จะขอใหร้ับโอน
จะต้องมรีะดับตาํแหน่งไม่ต่ํากวา่ระดับ ๗ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบัญชี  การเงิน พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจดัการ
ทั่วไป (เฉพาะทางริหารธุรกิจและการจัดการทัว่ไปต้องมกีารศึกษาวิชาบญัชีไม่
น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต)  
๓.  ได้รับเงินเดอืนไม่ต่ํากว่าขั้น  ๑๖,๑๙๐ บาท 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

๑.   ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ หรือเป็นข้าราชการประเภทอื่น 
หรือพนกังานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่งดํารงตาํแหน่งที่มีลักษณะงานเทยีบเคียง
ได้กับตําแหน่งนกับริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมรีะดับตาํแหน่งไม่ต่ํากวา่ระดับ ๖ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรอง และสําหรับผู้ได้รับปรญิญาโทหรือเทยีบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการวางแผน  
การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รฐัศาสตร์  เศรษฐศาสตร ์
๓.  เงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น ๑๓,๑๖๐ บาท 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ๖) 

๑.  ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดบั ๖ หรือเป็นขา้ราชการประเภทอื่น 
หรือพนกังานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่งดํารงตาํแหน่งที่มีลักษณะงานเทยีบเคียง
ได้กับตําแหน่งนกับริหารงานการคลัง ระดับ ๖ โดยมีหนังสือรับรองจากส่วน
ราชการต้นสังกดั และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั ๖ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบัญชี  การเงิน พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจดัการ
ทั่วไป (เฉพาะทางริหารธุรกิจและการจัดการทัว่ไปต้องมกีารศึกษาวิชาบญัชีไม่
น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) 
๓.  เงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น ๑๓,๑๖๐ บาท 
 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับ  ๗ 
(นักบริหารงานช่าง  ๗ ) 

ดํารงตําแหน่งหวัหน้าฝ่าย ระดับ ๗ (นักบรหิารงานช่าง  ๗) หรือเป็นข้าราชการ
ประเภทอื่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีลักษณะงาน
เทียบเคียงไดก้บัตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗ (นักบรหิารงานช่าง  ๗) โดยมี
หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมรีะดับ
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๗ 
๒.  ได้รับปริญญาตร ีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรม
ชลประทานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม   วศิวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟ้า 
เครื่องกล การจดัการงานกอ่สรา้ง 
๓.  ได้รับเงินเดอืนไม่ต่ํากว่าขั้น  ๑๖,๑๙๐ บาท 

 
 
 



 
ตําแหน่ง คุณสมบัติ 

หัวหน้าฝ่าย ระดับ ๖ 
(นักบริหารการศึกษา ๖) 

๑.  ดํารงตําแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๖ หรือเป็นข้าราชการประเภทอื่น 
หรือพนกังานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่งดํารงตาํแหน่งที่มีลักษณะงานเทยีบเคียง
ได้กับตําแหน่งนกับริหารการศึกษา ระดับ ๖ โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมรีะดับตาํแหน่งไม่ต่ํากวา่ระดับ ๖ 
๒.  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากวา่นีท้างการศึกษา 
๓.  เงินเดือนไมต่่ํากว่าขั้น ๑๓,๑๖๐ บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๓ 
ลําดับที่สมัคร............................. 

ใบสมัครเข้ารบัการคัดเลือกเพ่ือรบัโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน  
หรือข้าราชการประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล 

สําหรบัสายงานบริหารของเทศบาลเมืองเมืองพล  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ตําแหน่ง ..........................................(...............................................) 

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

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 

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

๔.  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…………………….…………………………………….………………ระดับ……………………. 
     ประเภทตําแหน่ง   บริหารระดับสูง   บริหารระดับกลาง 
     วิชาชีพเฉพาะ   เชี่ยวชาญเฉพาะ        ทั่วไป 

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

 

๕.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขที…่………………….ซอย/ตรอก……………….…….………….ถนน…………………………….……………………….… 
 แขวง/ตําบล………………..……………..เขต/อําเภอ…………..…………………จังหวดั……………………………………………. 
 รหัสไปรษณีย…์……….……………..โทรศัพท…์………….……………………..โทรสาร……..……………………………………… 
 e-mail……………………………………………………………………………….…………….. 
 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด    สมรส   อื่น ๆ 

ชื่อคู่สมรส………………..……….…………..สกุล……………………………..………….อาชีพ……………….……..……………….. 
 

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

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ทีอ่อกไว้ไมเ่กิน  ๑  เดือน  นับถงึวันรับสมัคร) 
เป็นโรคเหล่านี้

หรือไม ่
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ นิว้ 



- ๒ - 
๘.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่สําเร็จการศึกษา การไดร้ับทุน 

ปริญญาตร ี
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอื่นๆ ที่สําคัญ      
 

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

การดํารงตําแหน่งในสายงานบริหาร 
ชื่อตําแหน่ง ประเภทตําแหน่ง ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง รวมเวลาดํารงตาํแหน่ง 

๑.    
๒.    
๓.    

ฯลฯ    
ประเภทตําแหน่ง  ใหร้ะบุว่าเป็นบริหารระดบักลาง/บริหารระดับสูง 
 

๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     

๑๑.  ดูงาน  (ที่สําคัญๆ) 
การดงูาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที ่ ทุนการดูงาน 
    
    
    

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัตงิานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
    
    
    



- ๓ - 
 
๑๓.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร…์………………………………………………………………………………….……… 
 อื่น ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….…………… 
 
๑๔.  เหรียญ/เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
๑๕.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออื่น  ๆ  ที่ได้รับการยกยอ่ง 

วันที ่ รางวัล/เกียรติคุณที่ไดร้ับการยกย่อง ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกยีรติคุณ 
    
    
    

 
๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ  ของผูส้มัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวขอ้งกับงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
๑๗.  วิสัยทัศน์และผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  จํานวน……………ชุด  (ที่แนบท้าย) 

(ให้จัดทําเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ไดแ้จ้งไว้ในใบสมคัรนี้ถูกต้องครบถ้วนทกุประการ  หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้า
ปิดบังขอ้ความหรือใหข้อ้ความที่ไม่ถกูต้องตามความเป็นจรงิ หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเขา้รับการคัดเลือก ใหถ้ือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครัง้นี ้
 

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

    วันที่  เดอืน  ปี  ………………………………….…………… 
เฉพาะเจ้าหน้าที ่

       ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
การสมัครแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.................. 
............................................................ 
 
   ........................................... 
  (...........................................) 
        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

       ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จํานวน……………….…….บาท 
ตามใบเสรจ็รับเงิน  
เล่มที่..............เลขท่ี............... 
ลงวันที.่................................ 
 
 .......................................... 
(..........................................) 
           ผู้รับเงนิ 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัตคิรบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนือ่งจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
      ............................................... 
      (.............................................) 
   เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
หนังสือรับรองของหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 

(ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุแต่งตัง้และให้พ้นจากตําแหนง่) 
 
 

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

 ข้าพเจ้า………………………………………ตําแหน่ง………………………สังกัด......................................................    
กรม……………………..….…......................………………….กระทรวง............................................................................ขอ
รับรองว่า (ช่ือ/ยศ – สกุล) ….…………………………….. ..ได้ดํารงตําแหน่ง............(ระบุว่าดํารงตําแหน่งทางการ
บริหารของส่วนราชการ หรือดํารงตําแหน่งที่มีลักษณะเทยีบเคียงกับตําแหน่งบริหารของส่วนราชการ).............. 
ในตําแหน่ง………………………………………ระดับ……………….. อําเภอ/กอง/สํานัก..............…….............………………..
จังหวัด……….…………….………..กรม...........................………………………กระทรวง....………………….……………...........
ต้ังแต่วันที่.............เดือน................................พ.ศ. .................. ถึงวันที่.............เดือน......................พ.ศ. .........รวม
..............ปี..............เดือน...........วัน (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จริง และอนุญาตให้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารท่ีว่างของเทศบาล
..................................................... ในตําแหน่ง........................................................................ได้  

 
 

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

ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ให้แนบสําเนาคําส่ังให้ปฏิบัติหน้าทีท่ี่เทยีบเคียงไดก้ับตําแหน่งบรหิารมาด้วย 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๕ 
แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) 

การสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  
หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล

............................... 
สมัครคัดเลือกในตําแหน่ง…………………………………………..…….………………………………..ระดับ…………………..…… 

ชื่อผู้สมัคร…………………………………...............................................................อายุ……………………...ปี…………….……..เดือน 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…………………………………………….…….………………………….…………………….ระดับ………………........... 
เทศบาล…………………….............................................อําเภอ................................จังหวดั…………………………………………… 

คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑. เงินเดือนปัจจบุัน ………………………………………………………..บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิการศึกษา
สูงสดุท่ีได้รับซ่ึงเปน็คุณวุฒิท่ีตรงตาม
คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งท่ีสมัคร) 

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

 

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง   
   ๓.๑ ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งปัจจบุัน
ในสายงานระดบัปจัจุบัน  

วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต…่……………ถึงวันท่ี  14  สิงหาคม  2557 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

   ๓.๒ ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งในสาย
งานปจัจุบัน (นับตัง้แต่วันเริ่มตาํแหน่งใน
สายงานผู้บริหาร) 

วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต…่……………ถึงวันท่ี  14  สิงหาคม  2557 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

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

 

๕. ความผดิย้อนหลัง ๕ ปี  
(ระบุการถกูลงโทษทางวินัย) 

ว่ากล่าวตักเตือน.............................ครั้ง ภาคทัณฑ์…………….…………….……ครั้ง  
ตัดเงินเดือน….……………………..……ครั้ง ลดข้ันเงินเดือน………..………..……..ครั้ง 

 

๖. การพจิารณาความดีความชอบ  
(ย้อนหลัง ๕ ปี) 

๑. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ………..บาท ไดร้ับพิจารณารวม........…….ข้ัน 
๒. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  ………..บาท ได้รบัพิจารณารวม........…….ข้ัน 
๓. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ………..บาท ไดร้ับพิจารณารวม........……ข้ัน
๔. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  ………..บาท ได้รบัพิจารณารวม.........……ข้ัน 
๕. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ………..บาท ไดร้ับพิจารณารวม........……ข้ัน 
๖. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  ………..บาท ได้รบัพิจารณารวม........……ข้ัน 
๗. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ………..บาท ไดร้ับพิจารณารวม........……ข้ัน 
๘. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  ………..บาท ได้รบัพิจารณารวม...........….ข้ัน 
๙. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ………..บาท ไดร้ับพิจารณารวม........……ข้ัน 
๑๐. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖………..บาท ไดร้บัพิจารณารวม........……ข้ัน 
                                                                 รวมท้ังหมด………….…ข้ัน 

 

  รวมคะแนน  
หมายเหต ุ    ๑. ให้เจ้าของประวตัติรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑแ์ละใส่คะแนนในช่องท่ีกําหนด 

 ๒. ใหผู้้เข้ารบัการคัดเลือกกรอกแบบสรปุประวัติน้ี ส่งพร้อมใบสมัครและสําเนาบตัรประวัติพนักงานเทศบาล ซ่ึงตนเองได้
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว 

                   ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 

 
 

(ลงช่ือ)……………..........…………เจ้าของ                             
(………………………………………………….) 

 
. 

การตรวจสอบของเจา้หน้าที ่
(   ) คุณสมบัติครบถ้วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง 
(   )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจาก……….………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………..………………….. 
                                                                                                    

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



เอกสารหมายเลข ๖ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์  

  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบ
และรูปแบบในการเขียน ดังน้ี 

๑. องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ 
     (๑) ให้นําเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรมทีจ่ะดําเนินการ และกําหนดตัวชี้วัด 

ความสําเร็จไว้ด้วย โดยการเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์น้ี ผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด ความคาดหวัง 
เป้าหมายหรือความต้ังใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เช่น การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมศีักยภาพในการ
จัดการบริหารสาธารณะและการรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง ตลอดจนอาจอ้างอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต่าง ๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็น
รูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได้ และมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเช่ือถือ มีความสอดคล้องกันในประเด็นต่าง 
ๆ ซึ่งสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได้ 

(๒) บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 
๒. รูปแบบการเขียนข้อความ 

การเขียนข้อความเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ให้ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเก่ียวกับ
วิสัยทัศน์ดังน้ี 

(๑) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่กําหนดตามข้อ ๑  
(๒) มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
(๓) ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังอาจ

ยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีย่ิงขึ้น 
(๔) มีความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A ๔ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ โดย

จัดพิมพ์และจดัทําเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย จํานวน ๔ ชุด  
๓. รูปแบบการนาํเสนอ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ปก) 
แบบแสดงวสิัยทัศน์ และแบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

ประกอบการคัดเลือกเพ่ือรบัโอนพนักงานเทศบาล พนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการประเภทอ่ืน มา
บรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล 

 
 
 
 

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

จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 

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

ตําแหน่ง………………………………(……………………………) 
ฝ่าย/กอง/สํานัก/อําเภอ………………………………………………. 

จังหวัด………………………………………………….. 
กรม………………………………………….. 

กระทรวง………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบญั 

หน้า 
คํานํา 
ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
 เรื่อง………………………………………………………………………………………….. 
 เรื่อง………………………………………………………………………………………….. 
บทสรุป............……………………………………………………………………………………….. 
เอกสารอ้างอิง……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ 
ของ........................................................................................... 

ตําแหน่ง.......................................................ฝ่าย/กอง/สํานัก/อําเภอ...............................................
จังหวัด............................................กรม........................................กระทรวง..................................... 

เพ่ือประกอบการสมัครคัดเลือกในตําแหน่ง............................................
(................................................) 

@@@@@@@@@@@@ 
วิสัยทัศน์............................................................................................................................... 

 แนวคิด.................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 ความคาดหวงั........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 เป้าหมาย............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 แนวทางปฏบัิติที่จะให้บรรลุเป้าหมาย................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

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

(.......................................................) 
    ผู้เสนอข้อเสนอเกี่ยวกบัวิสัยทัศน์ 
......................../......................./.................. 
 



แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 
@@@@@@@@@@@@ 

๑. ชื่อผลงาน.................................................................................................................................... 
๒. ระยะเวลาที่ดําเนินการ................................................................................................................. 
๓. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการดําเนินการ (ที่แสดงถึงศักยภาพในการบรหิารจัดการ) 
 ๓.๑ ..................................................................................................................................... 
 ๓.๒ ...................................................................................................................................... 
๔. สรุปสาระสําคัญของผลงาน และข้ันตอนการดําเนินการ 

.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ).......................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
๖. ประโยชน์ของผลงาน/การได้รับการยอมรับ
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
๗. ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค........................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
๘. ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ 
 

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

   ผู้เสนอผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
......................../......................./.................. 

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นตรงกับ
ความเป็นจรงิทุกประการ 

 
 

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

หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอํานาจส่ังบรรจุแต่งต้ังและให้พ้นจากตําแหน่ง 
......................../......................./.................. 
 



เอกสารหมายเลข ๗ 
เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

******************** 
  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในแต่ละตําแหน่งตามข้อ ๙๘ (๓) 
แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล  มีดังต่อไปน้ี 
   เกณฑ์ในการคัดเลือก        

เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ ความสามารถ  
ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับ
ราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ  โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศน์ใน
การเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการ
บริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับต้ังแต่ดํารงตําแหน่งบริหาร)  ซึ่งกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน  ดังน้ี 
       ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนา้ที่ ความประพฤติและ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ  จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
   ๑)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งทีข่อรับการคัดเลือก จํานวน ๒๐ คะแนน 
         วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  ผู้เขา้รับการคัดเลือก
จะต้องจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอข้อมูล
ด้านต่างๆ ดังน้ี 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
 แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 

๒)  ความรอบรู้งานในหน้าที่ จํานวน  ๒๐  คะแนน 
    ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง   

รัฐธรรมนูญ  กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กฎหมายกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายเก่ียวข้องกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ  
รวมทั้งความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง 
   ๓)  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแล้ว  
และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการ
อ่ืนได้  เช่น  การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมาก ๆ หรือ การคิดค้นแนวทางบริหารงาน
ใหม่ ๆ  และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได้ผลดี 
   ๔)  ความรอบรู้ในการบริหาร  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ   
   ๕)  การบริหารอย่างมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็น
ผู้นํา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
 



- ๒ - 
    

   ๖)  การบริหารงานบุคคล  จาํนวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  
การประสานสัมพันธ์  ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอ่ืน 

๗)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  การบริหารราชการ 
   ๘)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ๑๐ คะแนน   เช่น 
        ๑)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหารพิจารณาจาก
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้า ที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม กล่าวคือ  กล้าคิด  กล้าทํา  กล้านํา  กล้าเปลี่ยน  มีความ
โปร่งใส   
        ๒)  ความอุตสาหะพิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่การงาน 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
        ๓)  มนุษยสัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อ
ขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ  และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้
มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
        ๔)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความ คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
       ๕) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบรหิารงาน ความ
รับผิดชอบ 
        ๖) ความมั่นคงในอารมณ์  พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
 
       ข. ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  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 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวตัิการรบัราชการ (คุณสมบตั)ิ 
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 

 
 
 



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

                                       ปริญญาเอก ๒๐ 
                                       ปริญญาโทหรือเทียบเท่า * ๑๘.๘๐ 
                                       ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๘.๔๐ 
                                       ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑๘ 
                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 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 คะแนนท่ีได้ 
๑๐ ปีข้ึนไป ๑๔ 
๙  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี ๑๓ 
๘  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน    ๙  ปี ๑๒ 
๗  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน    ๘  ปี ๑๑ 
๖  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน    ๗  ปี ๑๐ 
๕  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน    ๖  ปี ๙ 
๔  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน    ๕  ปี ๘ 
๓  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน    ๔  ปี ๗ 
๒  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน    ๓  ปี ๖ 
๑  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน    ๒  ปี ๕ 
ตํ่ากว่า  ๑  ปี  ๔ 

        
      ๒)  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานปัจจุบัน  (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในสายงานโดยไม่ต้องพิจารณาระดบัตําแหนง่ 
เช่น นักบริหารงานเทศบาล  นกับริหารงานคลัง เปน็ต้น)  คะแนนเต็ม  ๖  คะแนน 

ระดับ  ๙ ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนท่ีได้ 
                                                           ๑๕ ปี  ข้ึนไป ๖ 

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

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

                                                      ตํ่ากว่า  ๑  ปี ๓.๐ 



๔.  อายุราชการ  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได้ 

๓๕ ปี  ข้ึนไป ๒๐ 
๓๓  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๓๕  ปี ๑๙.๖๐ 
๓๑  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๓๓  ปี ๑๙.๒๐ 
๒๙  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๓๑  ปี ๑๘.๘๐ 
๒๗  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๒๙  ปี ๑๘.๔๐ 
๒๕  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๒๗  ปี ๑๘ 
๒๓  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๒๕  ปี ๑๗.๖๐ 
๒๑  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๒๓  ปี ๑๗.๒๐ 
๑๙  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๒๑  ปี ๑๖.๘๐ 
๑๗  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน ๑๙  ปี ๑๖.๔๐ 
๑๕  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๑๗ ปี ๑๖ 
๑๓  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๑๕ ปี ๑๕.๖๐ 
๑๑  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๑๓ ปี ๑๕.๒๐ 
๙  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๑๑ ป ี ๑๔.๘๐ 
๗  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน   ๙ ปี ๑๔.๔๐ 
๕  ปี  ข้ึนไป  แต่ไม่เกิน   ๗ ปี ๑๔ 
๓  ปี  ข้ึนไป  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 คะแนนท่ีได้ 
                                 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๑๐ 
                                 ว่ากล่าวตักเตือน ๑ คร้ัง ๙.๘ 
                                 ภาคทัณฑ์ ๑ คร้ัง ๙.๖ 
                                  ตัดเงินเดือน ๑ คร้ัง ๙.๔ 
                                  ลดข้ันเงินเดือน ๑ คร้ัง ๙.๒ 
                                  ถูกลงโทษทางวินัย  ๒  คร้ัง (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตือน) ๙.๐ 
                                  ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า  ๒  คร้ัง ๘.๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง ๕ ปี  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน รวม 

คะแนนท่ีได้ 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


